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     1  APRESENTAÇÃO – PALAVRAS DO MAGNÍFICO REITOR DA UENF  

 

Findo ano de 2014 e recordamos realizações pertinentes à continuidade das ações 

da comunidade acadêmica que muito nos orgulharam e que nos colocaram, 

novamente, em destaque no cenário universitário. Apesar das dificuldades 

financeiras vivenciadas pelos gestores, e seus assessores, a equipe foi se 

integrando cada vez mais em busca de soluções e se articulando com as secretarias 

de governo. No exercício da gestão obtivemos bastante êxito no interstício 2012 – 

2014 e avançamos sobremaneira na capacidade de dialogar para manifestar as 

necessidades prementes da universidade. Superamos uma greve contornando 

conflitos com longanimidade, aspirando por dias melhores, com investimentos que 

corroborem com o desenvolvimento da UENF e seu modelo de sucesso, tal qual a 

representação da espiral. Para além das conquistas acadêmicas, como o primeiro 

lugar no IGC (MEC) no Estado, obtivemos correção salarial significativa, não 

obstante pleitearmos percentuais mais auspiciosos conforme decisão do 

CONSUNI, e conseguimos inaugurar o Restaurante Universitário com a presença 

do Governador as vésperas de uma crise que reverbera até os dias de hoje. 

Entrementes, celebramos quão assaz é a fibra uenfiana em meio às vicissitudes de 

2014 e agradecemos a todos que se esmeraram em prol da universidade que 

amamos, deixando cada qual o seu legado na perspectiva dos progressos para a 

UENF que ajudamos a erigir.  

 

 

Silvério de Paiva Freitas 

Reitor da UENF  
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1.1 - UENF 2014 – INTRODUÇÃO  
  

Neste Relatório de Gestão 2014 prosseguimos com a sugestão do Conselho Curador da 

UENF na oportunidade da apresentação do Relatório de Gestão 2012, que consiste em deixá-

lo mais sucinto, na medida do possível. Nesse sentido, logo na introdução temos evidências 

de algumas atividades laborativas ilustradas com fotografias. Quaisquer dúvidas podem ser 

dirimidas no Conselho Curador, bem como contribuições oriundas das elevadas considerações 

dos respectivos conselheiros serão bem vindas para análise da equipe da Reitoria.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ALERJ 
 

 
Participação da UENF na Audiência realizada em 28/05/2014 

Avanços frente às metas do Plano Estadual de Educação. 

Autoria: ALERJ 

 

PALESTRA DO VICE-CÔNSUL DOS EUA 
 

 
O Vice-Cônsul Ministrou a palestra ―Estudos nos Estados Unidos‖ 
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Mais um evento organizado pela Assessoria de Internacionalização; 

Iniciativa desta gestão, com o apoio da Vice-Reitoria da UENF. 

 

CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE MACAÉ 
 

 
O Reitor da UENF no momento da assinatura do convênio.  

As relações interinstitucionais também caracterizam os esforços de 2014.  

A diplomacia foi fundamental para as novas sinergias. 
 

 

CONVÊNIO FIRMADO COM O UNIFLU 
 

 
UENF e UNIFLU firmaram convênio de cooperação técnica.  

A Agência de Inovação da UENF vem subsidiando a Reitoria 

em prol da consolidação de parcerias interinstitucionais 
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III SEMANA DO IDOSO  
 

 
Realizada no Centro de Convenções Oscar Niemeyer.  

Organização: Projeto Terceira Idade em Ação – UENF 
 

 

 

 

 

VI SEMANA ACADÊMICA 
 

 
IV Encontro das Licenciaturas;  

 Parte da programação da Semana Acadêmica.  

Após a mesa de abertura, palestra com a professora 

Sônia Martins de Almeida Nogueira, do  

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais.  
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10ª SEMANA DO PRODUTOR RURAL 
 

 
Mesa de abertura do evento, promovido pela 

      Coordenação de Extensão do CCTA 
 

 
           Curso: Resfriamento de vacas leiteiras de alta produção  

 

 

SEMANA NACIONAL DE C&T 
 

 
Abertura da Semana de C&T, com realização de dois eventos: 

VI Mostra de Extensão IFF/UFF/UENF 

XIV Mostra de Pós-Graduação da UENF 

http://www.uenf.br/portal/index.php/br/vi-mostra-extens%C3%A3o.html
http://uenf.br/eventos/mostrapos/
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WORKSHOP - PROPOSTA DE PARQUE TECNOLÓGICO  
 

 
O evento foi realizado no Centro de Convenções da UENF,  

organizado pela Agência de Inovação da Universidade 

 

 

PROJETO “TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO” 
 

 
Estrutura de tendas da caravana do projeto na UENF.  

As atividades do projeto visam contemplar uma condicionante do 

Licenciamento Ambiental, enquanto exigência do IBAMA por conta  

da exploração pela Petrobrás de petróleo e gás na Bacia de Campos.   

Convênio: UENF – PETROBRÁS – FUNDENOR.  
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EVENTOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES PELOS 21 ANOS DA UENF 

 

 

 
Homenagem a servidores aposentados  

durante Sessão Solene do CONSUNI 

 
 

 

 

 
Estudantes assistindo vídeo no cinema da UENF; 

Estrutura localizada em uma das salas do  

Centro de Convenções Oscar Niemayer  
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INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
 

 
Inauguração do Restaurante Universitário da UENF,  

com a presença do Governador Luiz Fernando de Souza 

 

 

 
O  Restaurante Universitário foi inaugurado no dia 19/12/2014. 

O Restaurante oferece refeições (almoço e jantar) de qualidade 

para a comunidade uenfiana ao longo da semana (―dias úteis‖).  

 
 

 

 

 

 

 

Fonte das Fotografias  

Assessoria de Cominicação (ASCOM) 

Diretoria de Informação e Comunicação (DIC) 
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1.2  -  2014: AVANÇOS E CONQUISTAS 

 

No momento em que nos aproximamos do final de mais um ano de trabalho, 

gostaríamos de agradecer a toda a Comunidade Universitária pelo apoio, dedicação e 

comprometimento com o desenvolvimento da nossa UENF. Temos a grata satisfação de poder 

comemorar a conquista de significativos avanços durante o ano de 2014, a despeito de todas 

as dificuldades. 

Conquistamos, entre outras coisas, o reconhecimento do Governo quanto à 

necessidade de melhorar os salários dos servidores. A Reitoria empenhou-se administrativa e 

politicamente, sempre procurando a parceria com as entidades representativas dos diversos 

segmentos de servidores, para que a Universidade se fizesse ouvir junto aos representantes do 

Governo. 

No auge das negociações, em 06/06, a UENF recebeu a visita do governador Luiz 

Fernando Pezão, tornando clara a disposição do Governo em manter o diálogo com a 

Universidade. Na ocasião, o governador se reuniu com os representantes dos servidores e 

garantiu o encaminhamento dos reajustes salariais à Alerj. A publicação ocorreu em 30/06 no 

Diário Oficial do Estado: 19% para todos os servidores técnico-administrativos; 35% a 39% 

para os professores associados e 19% a 39% para professores titulares. 

Outra conquista histórica é o início do funcionamento do Restaurante Universitário da 

UENF, antigo sonho da Comunidade Acadêmica. Durante todo o ano de 2014, a Reitoria 

envidou esforços junto ao Governo para garantir os recursos necessários ao seu 

funcionamento. O sinal verde veio do próprio secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 

Gustavo Tutuca, em 19/03, ao visitar o prédio do Restaurante. Logo os recursos foram 

liberados e demos início ao processo de licitação para escolha da empresa gestora do 

Restaurante, bem como para a compra do mobiliário, equipamentos e utensílios necessários. 

O Restaurante abriu para testes na terça-feira, 16/12, e será inaugurado nesta sexta-feira, 

19/12, com a presença do governador Luiz Fernando Pezão. 

Na área acadêmica, iniciamos bem o ano com a notícia da elevação da nota de cinco 

Programas de Pós-Graduação pela Capes. Dentre eles, o programa de Genética e 

Melhoramento de Plantas teve o conceito elevado de 5 para 6, alcançando o nível 

internacional. Em decorrência disto, vários alunos de pós-graduação tiveram a chance de 

executar parte de seus projetos de pesquisa em universidades estrangeiras. Na mesma 

avaliação, subiram de conceito os programas de Ecologia e Recursos Naturais (de 4 para 5), 

Biociências e Biotecnologia, Políticas Sociais e Cognição e Linguagem (3 para 4). 

Este ano o Centro de Ciências do Homem (CCH) passou a contar com mais um 

doutorado: Cognição e Linguagem. E foi enviada à Capes a proposta de criação do doutorado 

em Políticas Sociais, cujo resultado deve sair em breve. Outra novidade é o mestrado e 

doutorado em Biologia Integrativa no Centro de Biociências e Biotecnologia (CBB), em 

associação com a Universidade de Vila Velha (UVV), cuja proposta também foi encaminhada 

à Capes. Na Graduação também há novidades: os cursos de Filosofia e de Engenharia de 

Alimentos (este último, semipresencial), com início previsto para 2015. 

No ano de 2014 houve ainda o fortalecimento das ações de internacionalização da 

UENF, com a consolidação da Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 

(ASSAII). A infraestrutura de ensino e pesquisa também ganhou com a ampliação da rede 

elétrica de todo o campus e a aquisição de um equipamento multiusuário chamado 

http://www.uenf.br/portal/index.php/br/2014-avan%C3%A7os-econquistas.html
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espectômetro de massas, de última geração, e de um microscópio eletrônico de transmissão. 

Estes equipamentos darão grande impulso às pesquisas nas áreas de Proteômica e Biologia 

Celular e Tecidual, impactando diversos laboratórios da UENF. 

Dois convênios, dentre tantos firmados ao longo de 2014, merecem destaque: com o 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e com a Prefeitura de Macaé(RJ). O primeiro tem por 

objetivo a construção de uma estrutura logística para pesquisa, ensino e extensão no Parque 

Estadual do Desengano, enquanto o segundo visa, entre outras coisas, uma série de ações para 

a melhoria da infraestrutura do campus da UENF em Macaé, incluindo a construção de um 

prédio destinado às atividades de ensino. Adicionalmente, dois grandes projetos financiados 

pela Petrobras, o ―Territórios do Petróleo‖ e o ―Pescarte‖, iniciaram suas atividades este ano 

E uma parceria entre a Pesagro e a UENF permitiu a reativação da produção de 

sementes certificadas em Itaocara, na área experimental da Ilha Barra do Pomba. O convênio, 

assinado este ano, permitirá fazer chegar ao produtor rural sementes de variedades 

desenvolvidas na UENF e adaptadas às condições regionais. 

Na área tecnológica, é importante ressaltar a implantação, no campus de Macaé, do 

radar meteorológico. Trata-se de um equipamento que capta e transmite em tempo real 

informações detalhadas sobre sistemas de nuvens formados em um raio de 200 quilômetros, 

enviadas para o Centro de Meteorologia do Inea, no Rio de Janeiro, possibilitando a imediata 

emissão de alertas sobre tempestades e enchentes. Por meio de convênio com o Inea, o 

equipamento também será utilizado para pesquisas do Laboratório de Meteorologia da UENF 

(LAMET). 

Um passo importante para a difusão das ações de extensão da Universidade foi dado 

este ano com a criação da Revista online ―Estendendo conhecimento para o bem-estar social‖, 

aberta a profissionais da UENF e de outras instituições que queiram divulgar seus projetos de 

extensão. 

Na área de Tecnologia da Informação, destacamos a implantação da Plataforma 

Zimbra de e-mails em 07/07 e o início da execução do projeto Faperj que permitirá a 

revitalização de toda a infraestrutura de redes da instituição. O projeto tem como seu principal 

objetivo a preparação para migração de 100% da rede de computadores da UENF para 

Gigabit, a atualização dos equipamentos concentradores de conexão (switch) e servidores e 

ainda a recuperação e/ou construção da infraestrutura seca de dutos subterrâneos para atender 

todos os setores e unidades da UENF, incluindo as áreas de expansão predial no campus 

Leonel Brizola. 

Finalizando, gostaríamos de destacar a adesão da UENF ao Programa Estadual de 

Integração na Segurança (Proeis), através de convênio firmado com a Secretaria de Segurança 

do Estado do Rio de Janeiro em 04/07/14. Já implantado na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (Uerj) e em diversas escolas públicas do Estado, o Programa tem por objetivo 

aumentar o nível de segurança das pessoas que circulam no campus e em seu entorno. 

Na certeza de que em 2015 continuaremos trabalhando para o crescimento da 

Universidade, desejamos a todos muitas felicidades no ano que se inicia. 

Silvério de Paiva Freitas 

Reitor da UENF 

      

*Texto originalmente publicado na página da UENF 

                  (http://www.uenf.br/portal/index.php/br/2014-avan%C3%A7os-econquistas.html) 
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1.3 – PORTARIAS E RESOLUÇÕES PUBLICADAS EM 2014 

 

PORTARIAS 

Portaria Reitoria nº 01/2014 (DOERJ 18/02/2014) - Cria comissão para verificação dos bens 

em almoxarifado e designa membros. 

 

Portaria Reitoria nº 02/2014 (DOERJ 13/02/2014) – Reconduz a comissão designada pela 

Portaria nº 98, de 08 de outubro de 2013, visando o prosseguimento da apuração dos fatos 

narrados nos autos do processo nº E-26/009/3272/2013. 

 

Portaria Reitoria nº 02/2014 - retificação (DOERJ 14/02/2014). 

 

Portaria Reitoria nº 03/2014 (DOERJ 12/06/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de locação de veículo e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 04/2014 (DOERJ 12/06/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de locação de veículo e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 05/2014 (DOERJ 17/06/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de locação de veículo e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 06/2014 (DOERJ 13/06/2014) – Cria comissão para elaborar proposta de 

funcionamento do Restaurante Universitário e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 07/2014 (DOERJ 13/06/2014) – Cria comissão para tratar de assistência 

estudantil e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 08/2014 (DOERJ 18/07/2014) – Designa servidores para integrar a 

Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 09/2014 (DOERJ 18/07/2014) – Designa servidores para integrar a 

Comissão de Pregão e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 10/2014 (DOERJ 24/06/2014) – Dispõe sobre o expediente nos 

Laboratórios de Engenharia e Exploração de Petróleo – LENEP e de Meteorologia – LAMET, 

do CCT/UENF – Macaé, nos dias que menciona e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 11/2014 (DOERJ 21/07/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de serviços de locação de veículos e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 12/2014 (DOERJ 21/07/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviços de manutenção de área verde e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 13/2014 (DOERJ 14/08/2014) – Designa servidores para integrar a 

comissão básica para organização do concurso público para docentes do CCT da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. 
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Portaria Reitoria nº 14/2014 (DOERJ 18/09/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviço de limpeza e conservação predial, limpeza de veículos e serviço de 

copa e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 15/2014 (DOERJ 18/09/2014) – Substitui membro nas comissões de 

fiscalização dos contratos. 

 

Portaria Reitoria nº 16/2014 (DOERJ 18/09/2014) – Substitui membros nas comissões de 

fiscalização dos contratos. 

 

Portaria Reitoria nº 17/2014 (DOERJ 01/10/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de aquisição de ração e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 18/2014 (DOERJ 01/10/2014) – Substitui membros nas comissões de 

fiscalização dos contratos. 

 

Portaria Reitoria nº 19/2014 (DOERJ 01/10/2014) – Substitui membros na comissão de 

fiscalização do contrato. 

 

Portaria Reitoria nº 20/2014 (DOERJ 01/10/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de aquisição de ração e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 21/2014 (DOERJ 06/10/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviços de hospedagem e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 22/2014 (DOERJ 06/10/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviços em organização de almoço e coffee break e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 23/2014 (DOERJ 06/10/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de seguro coletivo para acidentes pessoais e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 24/2014 (DOERJ 08/10/2014) – Institui comissão eleitoral para os fins 

que menciona e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 25/2014 (DOERJ 16/10/2014) – Dispõe sobre a designação dos membros 

da Comissão Setorial de Carreira Docente do Centro de Ciências do Homem – CCH, desta 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. 

 

Portaria Reitoria nº 26/2014 (DOERJ 16/10/2014) – Dispõe sobre a designação dos membros 

da Comissão Setorial de Carreira Técnico Administrativa do Centro de Ciências do Homem – 

CCH, desta Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. 

 

Portaria Reitoria nº 27/2014 (DOERJ 24/10/2014) – Dispõe sobre a designação dos membros 

da Comissão Setorial de Carreira Docente do Centro de Ciência e Tecnologia – CCT, desta 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. 

 

Portaria Reitoria nº 28/2014 (DOERJ 24/10/2014) – Dispõe sobre a designação dos membros 

da Comissão Setorial de Carreira Técnico Administrativa do Centro de Ciência e Tecnologia 

– CCT, desta Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. 
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Portaria Reitoria nº 29/2014 (DOERJ 06/11/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviços de telefonia e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 30/2014 (DOERJ 06/11/2014) – Institui comissão eleitoral para os fins 

que menciona e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 31/2014 (DOERJ 14/11/2014) – Dispõe sobre a designação dos membros 

da Comissão Setorial de Carreira Técnico Administrativa da Reitoria e seus respectivos 

órgãos executivos, auxiliares e suplementares da UENF e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 32/2014 (DOERJ 02/12/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de aquisição de analisador automático de fotossíntese para laboratório e dá outras 

providências. 

 

Portaria Reitoria nº 33/2014 (DOERJ 11/12/2014) – Dispõe sobre o expediente na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, nos dias que menciona e dá 

outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 34/2014 (DOERJ 17/12/2014) – Cria comissão de fiscalização do contrato 

de prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições (almoço e 

jantar) e dá outras providências. 

 

Portaria Reitoria nº 35/2014 (DOERJ 11/02/2015) – Cria comissão para orientação quanto à 

licitação para a contratação de fundação de direito privado com vistas à administração e 

gestão financeira de projetos de P&D pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro. 

 

RESOLUÇÕES 

 

Resolução COLAC nº 01/2014 (em análise jurídica) - DELIBERA sobre a criação do 

Programa de Bolsa em Residência Médica Veterinária e as normas de seu funcionamento. 

 

Resolução COLAC nº 02/2014 (09/09/2014) – Altera a regulamentação da concessão de 

cotas-auxílio para estudantes oriundos do sistema de cotas da UENF, instituído com base no 

Art. 3º da Lei nº 5.346, de 11 de dezembro de 2008. 

 

Resolução COLAC nº 03/2014 (29/08/2014) – Estabelece o Regimento Interno do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (PIBID/UENF). 

 

Resolução CONSUNI nº 01/2014 (DOERJ 18/03/2014) - Dispõe sobre o Regimento Interno 

da Editora da UENF (EDUENF) e dá outras providências. 

 

Resolução CONSUNI nº 02/2014 (aguardando definição orçamentária) - Dispõe sobre a 

concessão de Auxílio ao Dependente Portador de Necessidades Especiais aos servidores 

públicos da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. 

 

Resolução CONSUNI nº 03/2014 (aguardando definição orçamentária) – Cria o Programa de 

Auxílio Moradia Estudantil e com as respectivas diretrizes para a sua execução no âmbito da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. 



19 

 

 

Resolução CONSUNI nº 04/2014 (em análise jurídica) - Dispõe sobre alterações do 

Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. 

 

Resolução CONSUNI nº 05/2014 (em análise jurídica) - Dispõe sobre o Regimento Interno da 

Comissão Interna de Biossegurança - CIBio da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF. 

 

Resolução CONSUNI nº 06/2014 (em análise jurídica) - Dispõe sobre o Regimento Interno do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. 

 

Resolução CONSUNI nº 07/2014 (DOERJ 09/02/2015) – Dispõe sobre a adequação do nome 

do Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal (LZNA) para Laboratório de Zootecnia 

(LZO) e dá outras providências. 

 

 

1.4 – ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

Conforme o último Relatório de Gestão, referente ao ano de 2013: 

 

Temos quatro Centros: de Biociências e Biotecnologia (CBB), de Ciências 

do Homem (CCH), de Ciência e Tecnologia (CCT), de Ciências e 

Tecnologias Agropecuárias (CCTA); cada qual sob a direção de um 

professor eleito do respectivo quadro e com um Conselho formado por 

representantes dos Laboratórios e coordenadores de curso. A estrutura da 

UENF conta, ainda, com unidades e diretorias administrativas vinculadas à 

Reitoria, como a Casa de Cultura Villa Maria, o Hospital Veterinário, a 

Secretaria Acadêmica, a Prefeitura dos Campi, a Agência de Inovação, a 

Diretoria de Informação e Comunicação e a Diretoria Geral de 

Administração, além das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação; de 

Extensão e Assuntos Comunitários; e de Graduação. 

 

Os rumos da Universidade são decididos com a participação democrática por 

representação, dos Conselhos dos Centros (CONCEN´s), Colegiados 

Executivo (COLEX) e Acadêmico (COLAC) ao Conselho Universitário 

(CONSUNI), respeitando o Estatuto e o Regimento da Universidade, 

convalidando com legitimidade os caminhos a serem seguidos coletivamente 

no exercício de funções deliberativas, acadêmicas, normativas e executivas.  

 

 

Na sequência do documento constam os relatos das atividades anuais das Pró-

Reitorias, da Agência de Inovação, da Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais, 

da Diretoria de Informação e Comunicação, da Prefeitura, do Hospital Veterinário, da 

Diretoria Geral de Administração; finalizando com o demonstrativo de execução 

orçamentária, elaborado pela Assessoria de Planejamento, vinculada à Reitoria da UENF.  
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2  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro, implantada em 1993, é responsável pela execução e 

gerenciamento das políticas de ensino de graduação nas modalidades presencial e 

semipresencial. 

A PROGRAD visa ao fortalecimento das competências acadêmicas que dimensionam 

e qualificam a gestão dos atuais 19 cursos, sendo 16 presenciais e 03 semipresenciais – 

ministrados em parceria com o consórcio CEDERJ. 

 

2.2 - ORGANOGRAMA DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

 

A PROGRAD é composta por quatro setores – Câmara de Graduação, Assessorias, 

Secretaria e Núcleo de Estágios, os quais são responsáveis por funções e atividades 

específicas, conforme demonstra o Organograma abaixo: 

 

Figura 1: Organograma da PROGRAD 
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2.3 – INGRESSO  NA GRADUAÇÃO 

 

A UENF oferece duas modalidades de cursos de graduação: cursos presenciais e 

cursos semipresenciais. As formas de ingresso são o Sistema de Seleção Unificada/SISU e o 

Vestibular CEDERJ. 

 

2.4 – GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

 

Desde 2011, o processo seletivo para ingresso em Cursos Presenciais de Graduação da 

UENF acontece, integralmente, pelo Sistema de Seleção Unificada/SISU, do Ministério da 

Educação, cuja nota do Exame Nacional de Ensino Médio/ENEM é utilizada.  

Em cumprimento à Lei Estadual n
o 

5.346/2008, que dispõe sobre o sistema de cotas 

para ingresso nos cursos de graduação a candidatos com perfil socioeconômico carente, a 

UENF oferece: 

a) 20% das vagas a candidatos negros e indígenas; 

b) 20% a candidatos oriundos da rede pública de ensino; 

c) 5% para pessoas com deficiência e para filhos de policiais civis, militares, 

bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, 

mortos ou incapacitados em razão do serviço; 

d) O restante das vagas (55%) é preenchido por ampla concorrência.  

Em 2014, a UENF ofereceu, novamente, 546 vagas. Foram 9.100 inscritos e todas as 

vagas oferecidas pela Universidade foram preenchidas. 

O ranking dos cursos mais concorridos permaneceu como no ano anterior, no entanto 

houve aumento na relação candidato/vaga, a saber: 1º, Engenharia Civil (34 candidatos por 

vaga); 2º, Medicina Veterinária (30 candidatos por vaga); 3º, Engenharia de Produção (25 

candidatos por vaga); 4º Administração Pública (23,4 candidatos por vaga); 5º, Engenharia de 

Exploração e Produção de Petróleo (22,8 candidatos por vaga). (Tabela 1).  

Em relação às cotas, o ano de 2012 foi o primeiro a preencher 100% das vagas 

destinadas às ações afirmativas – das 546 vagas para os cursos de graduação da UENF, 246 

foram preenchidas por cotistas (45,05%). Este quadro se manteve em 2013 e 2014, com 

46,52% das vagas preenchidas por cotistas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Número de vagas em cursos de graduação oferecidos pela UENF em 2014 (N. vagas); número de candidatos inscritos (N. inscritos), matriculados 

(N. matriculados), por curso; e número de candidatos por vaga (N. candidatos/vaga). Número de matriculados distribuídos em vagas de ampla concorrência 

e ação afirmativa. (B) Bacharelado, (L) Licenciatura, (AC) Ampla Concorrência, (RP) Rede Pública, (N/I) Negro ou Indígena, (DF) deficiente físico, ou 

filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do 

serviço. 

Nome do Curso 

SISU 2014 
Número de matriculados em 

tipos de vagas 

N. 

vagas 

N. 

inscritos 

N. 

matriculados 

N. 

candidato/vaga 
AC RP N/I DF 

Administração Pública 20 469 19 23,4 11 5 4 0 

Agronomia 50 587 51 11,7 27 12 11 1 

Ciência da Computação 25 377 24 15 14 5 5 0 

Ciências Biológicas (B) 80 944 81 11,8 45 18 16 2 

Biologia (L) 40 561 41 14 21 9 11 0 

Ciências Sociais 30 283 31 9,4 19 4 8 0 

Engenharia Civil 30 1.018 30 34 16 7 6 1 

Engenharia de Exploração e Produção de 

Petróleo 
25 569 26 22,8 15 5 5 1 

Engenharia de Produção 28 700 26 25 14 5 6 1 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 30 463 31 15,4 16 8 7 0 

Física (L) 30 284 32 9,5 16 9 7 0 

Matemática (L) 30 338 30 11,3 16 6 7 1 

Medicina Veterinária 40 1.196 41 30 22 9 8 2 

Pedagogia (L) 30 562 30 18,7 16 6 6 2 

Química (L) 30 319 29 10,6 15 7 6 1 

Zootecnia 28 430 28 15,4 14 8 5 1 

TOTAL 546 9.100 551 16,7 297 123 118 13 
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2.5 – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

Na UENF, a modalidade de ensino de Graduação Semipresencial ocorre por meio do 

Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), 

formado por oito Instituições de Ensino Superior (UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ, 

UNIRIO, CEFET e IFF), em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do 

Estado do Rio de Janeiro. O Consórcio foi criado em 2000, com o objetivo de oferecer cursos 

gratuitos de graduação à distância, na modalidade semipresencial, em polos do Estado do Rio 

de Janeiro. Os polos CEDERJ são uma referência física, para que os estudantes possam 

realizar atividades presenciais obrigatórias, tais como: aulas em laboratórios, avaliações, 

tutoria presencial e outras. A forma de ingresso nas universidades consorciadas ocorre por 

meio de Vestibular CEDERJ, realizado duas vezes por ano. 

A UENF oferece três cursos semipresenciais: Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Química, cujos polos instalados em 11 

municípios fluminenses estão representados na Figura 2. 

 

 

 
Figura 2: Localização dos polos, dos cursos semipresenciais de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Química e Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ, em municípios do estado do Rio 

de Janeiro. 
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Em 2014, 2.164 candidatos se inscreveram para os cursos semipresenciais da UENF. 

Destes, 1.463 se inscreveram no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do CEDERJ. 

O polo de São Gonçalo apresentou a maior relação de candidato/vaga (4,94 no primeiro 

semestre e 3,51 no segundo semestre). Os polos de Itaocara e São Fidélis apresentaram a 

menor relação de candidato/vaga (1,38 e 1,32 respectivamente, no primeiro semestre) (Tabela 

2). O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas matriculou 567 estudantes, o curso de 

Licenciatura em Química 115 e o curso de Licenciatura em Pedagogia 184. 

Em relação ao curso de Licenciatura em Química, o registro foi de 361 candidatos 

inscritos. O polo com maior relação candidato/vaga foi o de Paracambi (2,18 no primeiro 

semestre e no segundo semestre o polo Nova Friburgo 0,94). A menor relação foi apresentada 

pelo polo de São Fidélis (0,87 no primeiro semestre e 0,48 no segundo semestre). 

Em relação ao curso de Licenciatura em Pedagogia, o registro foi de 340 candidatos 

inscritos. O polo com maior relação candidato/vaga foi o de São Francisco de Itabapoana 

(2,06 no segundo semestre). A menor relação foi apresentada pelo polo de Bom Jesus do 

Itabapoana (0,57 no segundo semestre) (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Número e relação de candidatos por vaga nos polos da UENF, em cursos semipresenciais 

pelo CEDERJ de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química e Licenciatura em 

Pedagogia no primeiro e segundo semestre de 2014. 

Primeiro Semestre 2014 (2014/1) 

CURSO POLO CANDIDATOS VAGAS CAND/VAGA 

Licenciatura 

em Ciências 

Biológicas 

Bom Jesus do Itabapoana 67 41 1,64 

Itaocara 51 37 1,38 

Itaperuna 71 37 1,92 

Macaé 130 53 2,46 

Petrópolis 154 48 3,21 

São Fidélis 54 41 1,32 

São Francisco de Itabapoana 73 39 1,88 

São Gonçalo  242 49 4,94 

Química 

Paracambi 102 47 2,18 

Piraí 61 49 1,25 

São Fidélis 45 52 0,87 

 São Francisco de Itabapoana 29 30 0,97 

Total 1079 523 2,0 

Segundo Semestre de 2014 (2014/2) 

CURSO POLO CANDIDATOS VAGAS CAND/VAGA 

Licenciatura 

em Ciências 

Biológicas 

Bom Jesus do Itabapoana 43 41 1,05 

Itaocara 60 37 1, 62 

Itaperuna 64 37 1,73 

Macaé 119 53 2,25 

Petrópolis 56 48 1,17 

São Fidélis 42 41 1,02 
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São Francisco de Itabapoana 65 39 1,67 

São Gonçalo  172 49 3,51 

Química 

Nova Friburgo 46 49 0,94 

Paracambi 36 47 0,77 

São Fidélis 25 52 0,48 

 São Francisco de Itabapoana 17 30 0,57 

 Bom Jesus 58 50 1,16 

Pedagogia Itaperuna 94 50 1,88 

 São Fidélis 85 50 1,70 

 São Francisco 103 50 2,06 

Total 1085 723 1,5 

 

Equipe: Juliana Maciel Aguiar. Secretárias: Iandra Araújo da Silva e Alessandra Oliveira de 

Souza. Estagiária: Laura Bastos Gomes – CEDERJ/PROGRAD.  

 

Desde 2009, a UENF vem recebendo financiamento para EAD por meio do sistema 

Universidade Aberta do Brasil/UAB. A UAB é uma política pública, criada pelo Ministério 

da Educação, por meio do Decreto 5.800/2006, com o objetivo de desenvolver a modalidade 

de educação a distância, expandir, interiorizar a oferta de cursos e de programas de educação 

superior no país. Além de apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior, 

respaldadas em tecnologias de informação e comunicação (Disponível em: 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=1

8. Acesso em 10 de dezembro de 2012).  

A EAD da UENF é viabilizada financeiramente por meio de convênios firmados entre 

a Instituição e CAPES/MEC, cujos recursos são pagos pelo FNDE/MEC, conforme a 

Resolução CD/FNDE nº 26, de 05 de junho de 2009. Os recursos têm por objetivo a 

implementação e manutenção de cursos e de laboratórios pedagógicos; aquisição de 

equipamentos e material permanente; e fomento ao uso de tecnologias de informação e 

comunicação. Em 2014, convênios firmados em anos anteriores encontram-se em fase de 

execução, em prestação de contas ou finalização (Quadro 1). 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29
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Quadro 1. Convênios firmados com a UENF para o funcionamento de cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura  

em Química pela modalidade de Educação a Distância (EAD) e projeto aprovado. 

N 

Convênio/Ano 

Objetivo Vigência Valor (R$) Observação Aplicação 

CONVÊNIOS FORMALIZADOS – FNDE 

656471/2009* Implantação de cursos no âmbito da UAB. 12/2009 a 

12/2013 

12.924.066,72 Em fase de 

prestação de contas. 

EAD 

657437/2009 Contratação de pessoal para constituição da Equipe 

Multidisciplinar que atuará na gestão do 

desenvolvimento do sistema de Avaliação 

Institucional e Gestão do Sistema Acadêmico. 

11/2009 a 

06/2013 

396.000,00 Em fase de 

prestação de contas. 

EAD 

CONVÊNIOS FORMALIZADOS – CAPES  

176/2010 Aquisição de equipamentos e material permanente. 12/2010 a 

04/2013 

161.848,00 Já foi prestado conta 

22/01/2014. 

EAD 

182/2010 Fomento ao uso das Tecnologias de Informação e 

de Comunicação (TIC's); implementação de 

laboratórios pedagógicos. 

12/10 a 

12/2013 

309.504,50 Já foi prestado conta 

28/10/2014. 

EAD 

 042/2011 Implantação de cursos na modalidade EAD no 

âmbito da UAB. 

12/2011 a 

07/2013 

1.901.831,53 Em execução 

(Encerra  dia 16/12) 

EAD 

CONVÊNIOS FORMALIZADOS – MEC  

756242/2011 PNAEST - Programa Nacional de Assistência 

Estudantil para as Instituições de Educação 

Superior Públicas Estaduais (IPES): 

16/12/2011 a 

16/03/2013* 

1.123.448,00 Em execução 

(Encerra dia 31/12) 

Estudantes 

de 

graduação 

presencial 

UENF 
• Fomentar a democratização das condições de 

acesso e permanência dos jovens na educação 

superior pública estadual; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais para o acesso à 

educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão; aumentar as taxas de sucesso acadêmico 

dos estudantes; contribuir para a promoção da 

*Solicitação 

de 

prorrogação 

por mais 365 

dias enviada 

à 

concedente. 
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inclusão social pela educação. 

774981/2012 PNAEST - Programa Nacional de Assistência 

Estudantil para as Instituições de Educação 

Superior Públicas Estaduais (IPES): 

10/12/2012 a 

31/10/2014 

1.125.000,00 Em execução 

(Vigência 

31/08/2015 

aguardando 

publicação) 

Estudantes de 

graduação 

presencial 

UENF 

Projeto aprovado, em 2012, para aquisição de equipamentos e material permanentes de Cursos Presenciais e a Distância. 

Edital  

N
o
 035/2012 

Edital Programa de Apoio a Laboratórios 

Interdisciplinares de Formação de Educadores – 

LIFE (CAPES) 

 

Objetivo: adquirir equipamentos e materiais 

permanentes para reestruturar laboratório de ensino 

e espaços comuns para promover a integração dos 

cursos de formação de professores da UENF, nos 

cursos presenciais e a distância do sistema UAB. 

Dezembro 

de 2012 a 

dezembro de 

2014 

150.000,00 Em fase de 

prestação de 

contas. 

Estudantes de 

graduação das 

Licenciaturas 

presenciais e a 

distância 

*Recurso utilizado para financiar todas as seis Universidades consorciadas (UENF, UFF, UERJ, UFRJ, UNIRIO e UFRRJ). 
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2.6 – FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 
 

 Estágios  
 

O Núcleo de Estágio da UENF – NUCEST firmou, no ano de 2014, 22 

convênios de estágio, entre novos e renovações. Destes, 18 foram firmados com 

empresas de diversas áreas e 04 com outras Instituições de Ensino. O total atual é de 

301 convênios firmados para estágios de nossos estudantes e para estudantes de outras 

instituições estagiarem na UENF, além de 83 processos de celebração de convênios em 

andamento.  

Tabela 3: Convênios celebrados nos anos de 2011 a 2014 

Convênios Tipo Quantidade 

Firmados em 2014 

Empresas 18 

22 Instituições de Ensino 04 

Agentes de Integração 0 

Firmados em 2013 

Empresas 27 

47 Instituições de Ensino 16 

Agentes de Integração 04 

Firmados em 2012 

Empresas 32 

46 Instituições de Ensino 09 

Agentes de Integração 05 

Firmados até 2011 - 132 

Total Vigente  218 

Em andamento - 83 

Total - 301 

 

Tabela 4: Evolução da celebração de convênios de 2011 a 2014 

Convênios 2011 2012 Variação 

2011/2012 

(%) 

2013 Variação 

2012/2013 

(%) 

2014 Variação 

2013/2014 

(%) 

Firmados no 

ano 

60 46 - 23,3 47 +2,2 22 -53,2 

Total Vigente 201 244 + 21,4 225 -7,8 218 -3,1 

Em andamento 90 82 - 8,9 70 -14,7 83 +18,6 

Total 291 326 + 12,0 295 -9,5 301 +2,0 

 

Observa-se um decréscimo na quantidade de convênios firmados em 2014 

comparando com 2012 e 2013. Este fato pode ser explicado pela dificuldade de 

tramitação dos processos no período de movimento de greve dos funcionários, bem 
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como, tivemos a redução do quadro de funcionários do setor, devido à cessão para a 

justiça eleitoral. Mesmo assim, houve um crescimento de 2% na quantidade de 

convênios de estágio em vigência, passando para 301 convênios vigentes, visto que a 

maioria dos convênios tem vigência de 05 anos. 

 

Tabela 5: Nº de Certificados e Declarações Expedidos pelo NUCEST de 2012 a 2014 

Tipo de documento 2012 2013 2014 

Certificados de estágio 165 166 91 

Declaração de Supervisão 117 135 56 

Total 282 301 147 

 

O NUCEST emite certificados para os estudantes que desenvolvem suas 

atividades de estágio na UENF e para os funcionários que supervisionam os estudantes 

nas suas dependências. Foram emitidos 91 certificados de estágio para os estudantes que 

concluíram suas atividades de estágio na UENF no ano de 2014. Foram emitidas, 

também, 56 Declarações de Supervisão de Estágio para os funcionários da UENF que se 

dispuseram a colaborar nos estágios dos estudantes. 

O Programa de Estágio foi mantido com os recursos disponíveis, colaborando 

para que estudantes de outras instituições de ensino, e da própria UENF, pudessem 

desenvolver suas atividades de estágio em nossas dependências.  

 

Tabela 6: Estudantes da UENF e de outras Instituições de Ensino em Estágio de 2012 a 2014 

Estudantes da UENF em Estágio 

 2012 2013 2014 

Em Empresas 153 133 137 

Em outras Instituições de Ensino Superior 82 04 14 

Em outras Instituições de Educação Básica 93 164 207 

Sub-Total 328 301 358 

Na UENF 37 42 21 

Total 365 343 379 

Estudantes de Outras Instituições de Ensino Estagiando 

Ensino Médio 182 173 144 

Ensino Superior 50 24 23 

Total 232 197 167 

Total Geral 597 540 546 
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O Núcleo de Estágio da UENF contribuiu para a implementação dos estágios 

de 546 estudantes em 2014; 301 estudantes da UENF estagiaram em outras instituições, 

21 estudantes da UENF e 167 de outras instituições de ensino estagiaram na própria 

UENF, sendo 144 de Ensino Médio e 23 de Ensino Superior, totalizando os referidos 

167.  

Constata-se uma redução do número de estagiários nas categorias referentes 

aos estágios internos na UENF, tanto de estudantes de outras instituições como da 

própria UENF, mas um acréscimo no número de estudantes da UENF em outras 

instituições, principalmente os das licenciaturas, que passaram a oficializar os estágios 

por meio do NUCEST. 

Verifica-se maior participação dos estudantes dos cursos a distância no 

aumento da oficialização dos estágios no NUCEST, pois estamos procurando melhorar 

os procedimentos juntos aos tutores e diretores de polos para melhor tramitar a 

documentação dos estudantes. Além disso, foram realizadas visitas a 04 (quatro) polos 

(Itaperuna, Macaé, São Fidelis e Itaocara) para conversar diretamente com os 

estudantes, tutores e diretores sobre os estágios. Pretende-se visitar os outros polos no 

próximo ano e voltar aos já visitados, para continuar melhorando os procedimentos de 

implementação e oficialização dos estágios. 

 

Tabela 7: Evolução do número de estudantes da UENF em estágio interno e externo e de 

estudantes de outras Instituições de Ensino estagiando na UENF de 2011 a 2014 

Origem dos 

estudantes 

2011 2012 Variação 

2011/2012 

(%) 

2013 Variação 

2012/2013 

(%) 

2014 Variação 

2013/2014 

(%) 

Estudantes da UENF 265 365 + 37,7 343 -6,0 379 +10,5 

Estudantes de Outras 

Instituições de Ensino 

243 232 - 4,1 197 -15,1 167 -15,2 

Total 508 597 + 17,5 540 -9,5 546 +1,0 

 

O número de estudantes da UENF estagiando nas nossas dependências e em 

outras instituições, que vinha aumentando ano a ano, em 2013 teve uma pequena 

redução, mas houve um aumento em 2014, principalmente em função dos cursos de 

Ensino a Distância. Comparando com os dados de 2011 e 2012, aumentou em 37,7% o 

número de estudantes em estágio interno e externo, ao passo que em 2013 houve uma 

redução de 6%, mas em 2014 ocorreu um aumento de 10,5% na quantidade de 

estudantes da UENF estagiando, ultrapassando a quantidade de 2012. O número de 
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atendimento aos estagiários também tendeu a ter um pequeno aumento, mostrando que 

o NUCEST aumentou em 1% o volume de atendimento aos estudantes em 2014, 

comparando com os dados de 2013, mesmo tendo passado por algumas dificuldades 

administrativas no ano de 2014. 

Equipe: Roosevelt Rosa Maia Vieira, Jarilane Maria Rodrigues Tavares e Fábio Reis da Costa. 

Estagiários: Guilherme Lessa Tavares, João Gabriel Ribeiro Pessanha Leal – 

NUCEST/PROGRAD. 
 

 Monitoria e Apoio ao Ensino 
 

A monitoria é exercida por estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da UENF, nos programas de monitoria remunerada e monitoria voluntária, 

em conformidade com o Regimento Geral da UENF, com objetivo de melhorar o nível 

de aprendizado dos estudantes, promovendo contato mais estreito entre discentes e 

docentes e com o conteúdo das matérias da(s) disciplina(s) envolvida(s); despertar no 

aluno de graduação da UENF o interesse pela carreira docente; propiciar ao monitor a 

oportunidade de enriquecimento didático-científico, capacitando-o a desenvolver 

melhor as atividades de ensino; auxiliar os professores na orientação de estudantes 

visando a execução dos planos de ensino, a integração dos discentes na universidade, 

inclusive na orientação acadêmica e no estabelecimento de diretrizes de verificação de 

aprendizagem 

O número de bolsas de Monitoria e Apoio ao Ensino, que foram 

implementadas em 2014, está demonstrado nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Número de bolsas de Monitoria implementadas em 2014. 
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Figura 4: Número de bolsas de Apoio ao Ensino implementadas em 2014. 

 

O número de estudantes bolsistas de Monitoria e de Apoio ao Ensino da UENF 

apresenta oscilações em determinados meses. As bolsas têm duração de, em média, 12 

meses, podendo ser renovadas pelo mesmo período, mas frequentemente os estudantes 

solicitam exclusão da bolsa. 

Existem 21 monitores ativos (em dezembro de 2014), sendo 02 do CBB, 04 do 

CCT, 12 do CCTA e 03 do CCH. O total de bolsas implementadas no ano de 2014 foi 

de 265 bolsas de monitoria. Com 637 implementações de bolsas de apoio ao ensino, há 

72 ativos (em dezembro de 2014); sendo 08 do CBB, 28 do CCT, 10 do CCTA , 13 do 

CCH e 13 da PROGRAD. 

Equipe: Geraldo de Amaral Gravina (Presidente da Comissão), Ana Bárbara de Souza Freitas 

(CCTA), Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB), Geraldo Marcio Timóteo (CCH), Elba Orocia 

Asenjo (CCT) e Marta Valéria Lanunce (Secretária) 
 

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
 

O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação 

de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a estudantes de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica 

da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica, para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas, sob orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da escola. 
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O PIBID tem o objetivo de promover a qualificação para a docência de 

estudantes de licenciatura, incentivando a inserção destes em escolas de educação básica 

da rede pública da região Norte Fluminense desde o início de sua formação acadêmica. 

O PIBID UENF desenvolve um trabalho integrado junto às escolas, 

considerando os seguintes aspectos: 1- reflexão sobre a realidade escolar; e 2- as ações 

de intervenção no contexto educacional, com a finalidade de renovar práticas 

pedagógicas. No primeiro, estão incluídas atividades de sensibilização sobre a realidade 

educacional, formulação de hipóteses, avaliação das diferentes etapas e de 

complementação da formação científica dos bolsistas PIBID. Já o segundo reúne ações 

diversificadas de suporte ao ensino nas escolas parceiras; complementação de atividades 

docentes como propostas pedagógicas, as quais atenuem os problemas detectados e que 

promovam a superação das dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

Os bolsistas PIBID desenvolvem atividades visando articular universidade e 

escola, introduzindo ao cotidiano da sala de aula propostas pedagógicas e materiais 

didáticos produzidos no âmbito das diferentes licenciaturas, como resultados de 

pesquisas das áreas de ensino de Ciências e Educação sobre os componentes 

curriculares. O ciclo da pesquisa-ação, observação, planejamento, ação e reflexão sobre 

a ação proporciona oportunidades para enfatizar saberes necessários à prática docente, 

focalizando as dimensões práticas do conhecimento escolar: fins educativos, seleção de 

conteúdos, metodologias adotadas e processo de avaliação. 

As práticas docentes devem estar pautadas em experiências metodológicas de 

caráter inovador e interdisciplinar, que impliquem na superação de concepções 

tradicionais de ensino. Para viabilizar a proposta pautada nos resultados da pesquisa 

educacional, as atividades promovidas no contexto da reflexão preveem conscientização 

de saberes docentes, levantamento de dados da realidade escolar, discussão de 

propostas, avaliação das ações, produção de artigos e relatórios científicos, apresentação 

de resultados e participação em eventos científicos. 

A UENF é uma das 257 IES de todo o país participante do PIBID. Participam 

do programa PIBID/UENF os cinco cursos de formação de professores da instituição 

(Biologia, Física, Matemática, Pedagogia e Química). Atuam no programa 08 

coordenadores de área, 01 coordenador de gestão, 01 coordenador institucional, 15 

supervisores, 108 estudantes bolsistas e 09 colaboradores, dos quais 08 são professores 

e 01 é doutoranda do programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais.  
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O programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PGCN) da UENF é 

constituído pelas áreas de Física e Química, e tem duas estudantes participantes do 

PIBID, que são orientadas por coordenadoras destas duas áreas. Uma doutoranda tem 

como título do seu trabalho ―A história da ciência na formação dos professores de Física: 

uma proposta no contexto do PIBID‖, e uma mestranda, bolsista supervisora, tem como 

título do seu trabalho ―Maratona de Química - Uma proposta para a construção do 

conhecimento e avaliação‖. 

As atividades são desenvolvidas em 10 escolas, das quais 06 são estaduais e 04 

municipais, e totalizaram 2.286 estudantes participantes neste primeiro semestre de 

atuação do projeto. As escolas estimulam a atuação dos bolsistas, têm se mostrado 

abertas para novas propostas de ensino e são parceiras no desenvolvimento de tais 

propostas. Foram observados melhores desempenhos dos estudantes das escolas, 

vinculados às áreas de Física, Química e Matemática do PIBID e reduções das evasões 

nos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química, que tradicionalmente 

apresentam grandes índices de evasão.  

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Química foi modificado, 

com o aumento da carga horária da disciplina Prática de Ensino de Química, baseado na 

identificação da importância de um contato mais duradouro com a escola, a partir da 

experiência do PIBID. 

As principais ações desenvolvidas pelo PIBID UENF foram: 

 

 Biologia: 

 

- Atualização e capacitação continuada de professores das escolas para assuntos 

acadêmicos ou de interesse comunitário, com monitoria em aulas práticas e 

cursos de educação continuada; 

- Divulgação de aspectos sobre a vida animal selvagem, com exibição de filmes 

na escola, sobre natureza. 

 

 Física:  

 

- Leituras e discussões de textos históricos e artigos que abordam o uso da 

história da ciência em sala de aula;  

- Treinamento de bolsistas PIBID para viabilizar a participação dos estudantes 

do ensino médio nas Olimpíadas de Física, com a elaboração de aulas 

ministradas dentro grupo com a participação do orientador; 
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- Oficinas para a produção de diversos tipos de câmera escura e instrumentos 

ligados à produção de imagens, tais como: câmeras de lata, positivador, 

câmera lambe-lambe, câmera jumbo e produção de imagens e conhecimento 

dos processos de revelação;  

- Desenvolvimento da atividade interdisciplinar que associa Física à fotografia 

e ao patrimônio cultural para ampliar as potencialidades dos bolsistas, em 

relação à identificação e valorização do ambiente em que vivem e do 

reconhecimento da importância da Física neste contexto. 

 

 Matemática: 

 

- Oficinas sobre Função do 1º Grau, Jogo Sorteio na Caixa, Atividade Lúdica 

para o Ensino da Geometria Espacial, Bingo dos Conjuntos Numéricos e 

Logaritmo, para introduzir os conceitos iniciais da Matemática, fazendo os 

estudantes perceberem a utilização desses conceitos no seu cotidiano, além de 

desenvolver a abstração necessária para o aprendizado de Matemática; 

- Participação e elaboração de trabalhos no projeto interdisciplinar da escola 

Dia do Meio Ambiente. Os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, com 

orientação e auxílio dos licenciados bolsistas, construíram e analisaram 

gráficos referentes aos impactos ambientais. 

 

 Pedagogia: 

 

- Minicursos: ―Autoestima‖; ―Um novo autor: você‖; ―Criatividade‖, para 

promover a prática do reconhecimento social de si e do outro, além de 

compreender e praticar a escrita como dimensão humana de comunicação 

expressiva. 

 

 Química: 

 

- Confecção de jogos educativos para o ensino de Química, com o objetivo de 

aprender a utilizar os jogos educativos para, posteriormente, levá-los à sala de 

aula; 

- Monitorias, para facilitar a aprendizagem dos conteúdos de Química por meio 

de realização de exercícios com o auxílio dos bolsistas do PIBID; 
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- Planejamento das atividades ―Feira da Copa‖, ―Maratona Química‖ e ―Feira 

de Reciclagem de Papel‖, para promover a construção de conhecimentos 

científicos. 

 

 

 Coordenação Institucional do PIBID: 

 

- Intercâmbio de experiências entre os bolsistas coordenadores, supervisores e 

estudantes PIBID, no Fórum PIBID 2014, realizado de 23 a 25 de julho de 

2014, com a apresentação dos trabalhos em desenvolvimento por cada área do 

PIBID, além da realização de palestra, minicurso e oficinas; 

- Discussão e reflexão acerca da prática docente, no IV Encontro das 

Licenciaturas PIBID 2014, realizado em 05 de novembro de 2014, com 

apresentação de trabalhos feitos pelos licenciandos. 

 

Equipe:  

Eliana Crispim França Luquetti (Coordenadora institucional); 

Roberto Weider de Assis Franco (coordenador de gestão); 

Nadir Francisca Sant´Anna e Ronaldo Novelli (coordenadores do projeto de Biologia); 

Maria Priscila Pessanha de Castro e Marília Paixão Linhares (coordenadoras do projeto 

de Física); 

Paulo César Beggio (coordenador do projeto de Matemática); 

Maria Eugênia Ferreira Totti e Mylene Nogueira Teixeira (coordenadoras do projeto de 

Pedagogia); 

Rosana Aparecida Giacomini (coordenadora do projeto de Química). 

 

 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) 

 

O PARFOR é um programa nacional implantado pela CAPES, em colaboração 

com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

com as Instituições de Ensino Superior (IES). O objetivo principal do programa é 

garantir que os professores, em exercício, na rede pública de educação básica, obtenham 

a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, por 

meio da implantação de turmas especiais, exclusivas para os professores em exercício. 

Os tipos de cursos oferecidos são: Primeira Licenciatura – para docentes, em 

exercício, na rede pública da educação básica, que não tenham formação superior; 

Segunda Licenciatura – para docentes em exercício na rede pública da educação básica 

há pelo menos três anos, em área distinta da sua formação inicial; Formação pedagógica 

– para docentes graduados, não licenciados, mas em exercício, na rede pública da 

educação básica. 

mailto:pila@uenf.br
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Desde 2012 a UENF oferece apenas a Primeira Licenciatura. Em 2013 não 

houve procura para os cursos de Licenciatura em Química, Física, Matemática e 

Ciências Biológicas. No segundo semestre de 2013 foram registradas 19 matrículas para 

o curso de Licenciatura em Pedagogia. Em 2014 foram registradas 07 matrículas 

também para o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Equipe: Nílson S.P. Sthal e Glauca Torres Aragon (Coordenadores PARFOR); Sérgio 

Arruda (Coordenador da Pedagogia). 

Colaboração: Gustavo Luna Louvem –SECACAD. 

 

2.7 – MOBILIDADE ESTUDANTIL 

 

 Ciência Sem Fronteiras 
 

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, 

expansão, internacionalização da ciência e da tecnologia, da inovação, da 

competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A 

iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições 

de fomento – CNPq e CAPES – e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 

Tecnológico do MEC.  

O programa tem entre seus objetivos disponibilizar bolsas, para que estudantes 

realizem estágio no exterior, com a finalidade de manter contato com sistemas 

educacionais competitivos em relação à tecnologia e à inovação (Disponível em: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home. Acesso em 12/12/2012). 

Em 2014, 69 estudantes de graduação viajaram para o exterior, para mais de 40 

diferentes universidades em 12 países (Figura 5), por meio do Programa Ciência sem 

Fronteiras, sendo 05 do curso de Agronomia; 02 do curso de Ciência da Computação; 

01 do curso de Ciências Biológicas; 11 do curso de Engenharia Civil, 18 do curso de 

Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; 11 do curso de Engenharia de 

Produção; 17 do curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais; 03 do curso de 

Medicina Veterinária; e 01 do curso de Zootecnia, além dos 51 estudantes que já se 

encontravam em intercâmbio iniciado em 2013, totalizando 120 estudantes da UENF no 

exterior.  



38 

 

 
 

Figura 5: Países em que estão presentes estudantes de graduação da UENF, por meio do 

Programa Ciência sem Fronteiras. 

 

Equipe: Ana Beatriz Garcia (Pró-Reitora) e Aline Ribeiro Cordeiro. 

 

2.8 – PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS (PLI) 

 
O PLI é um programa da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, com o 

apoio do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras - GCUB, que visa melhoria do 

ensino e da qualidade na formação inicial de professores, por meio da concessão de 

bolsas de graduação sanduíche.  

A UENF participa do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com o projeto intitulado ―Internacionalização da Formação de Professores de Física e 

Química‖.  

Neste projeto, iniciado em setembro de 2013, tem quatro estudantes dos cursos 

de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da UENF cursando disciplinas 

na Universidade de Coimbra até agosto de 2015. A medida do bom andamento do 

atual projeto é a renovação das bolsas de quatro estudantes em agosto de 2014, 

efetivada a partir dos seus bons desempenhos acadêmicos. Ao retornarem ao Brasil e 

encerrarem o curso na UENF, estes estudantes obterão diplomação pelas duas 
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universidades. Portanto, este programa representa uma oficialização da 

compatibilidade entre o ensino oferecido pela UENF e o ensino europeu. 

 

 

Equipe: 

Roberto Weider de Assis Franco (Coordenador Institucional); 

João Carvalho (Coordenador da Física/PLI – Universidade de Coimbra), 

Maria Elisa Serra (Coordenador da Química/PLI – Universidade de Coimbra), 

Marília Linhares Paixão (Professora Colaboradora da Física), 

Rosana Giacomini e Sérgio Cardoso (Professores Colaboradores da Química).  

 

2.9 – SEMANA ACADÊMICA DA UENF 

 

 
 

VI Semana Acadêmica da UENF: 

Criatividade Gerando Profissionais para economia do Futuro 

 

A Semana Acadêmica da UENF é um evento que acontece anualmente, sob a 

coordenação geral da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), organizado pelos 

estudantes de graduação juntamente com as coordenadorias dos cursos e tem como 

público alvo principal os estudantes de graduação da UENF, mas também recebemos 

estudantes de outras instituições da região, docentes e profissionais da área. Trata-se de 

ciclos de palestras, minicursos e visitas técnicas que acontecem em núcleos específicos, 

de cada curso, e um núcleo comum, organizado diretamente pela PROGRAD, sempre 

tratando um tema atual e relevante para todo o corpo discente.  

Este ano foi realizada a 6ª edição do evento de 03 a 07 de novembro de 2014, 

que contou também com apresentações orais de trabalhos científicos realizados na 

UENF pelos estudantes de graduação, relevantes para o encontro, julgados por comitê 

científico. O tema escolhido para este evento foi a criatividade: como desenvolvê-la e 
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seu papel no mercado atual e futuro. De acordo com MORAIS (2011), a criatividade 

como competência é quase uma questão de sobrevivência no século XXI. Quanto mais 

tecnologias, maior a importância de profissionais competentes, confiáveis, humanos e 

criativos.  

O evento teve como objetivos específicos promover a integração entre os 

diferentes cursos de graduação; proporcionar a possibilidade de reflexões e debates 

interdisciplinares; promover o intercâmbio entre estudantes, pesquisadores e 

profissionais nas diversas áreas de conhecimento; difundir projetos de pesquisa, 

trabalhos de iniciação científica, de iniciação à docência, monografias e dissertações, 

por meio da seleção de trabalhos para apresentação oral; aproximar os estudantes 

universitários da realidade do mercado de trabalho. Ainda, conscientizar os estudantes 

de seu papel para a formação da Universidade como um todo, estimulá-los a buscar não 

só resultados individuais, mas também coletivos, a começar pela Instituição a qual 

pertencem e posteriormente à sociedade e ao meio ao qual pertencerão enquanto 

profissionais; além de inspirá-los com resultados positivos da UENF e de egressos. 

Com um público total de 1.325 inscritos, foram mais de 160 palestras, além de 

minicursos e visitas técnicas. Foram emitidos 3.248 certificados. A sexta edição do 

evento também manteve as homenagens aos egressos ilustres dos cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia de Produção, Ciência da 

Computação, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, 

Ciências Sociais e Licenciatura em Física. O evento envolveu 180 estudantes de 

graduação distribuídos em comissões organizadoras de diferentes cursos de graduação. 

 

Figura 6: Número total de certificados emitidos para a Semana Acadêmica da UENF desde o 

segundo ano de unificação do evento. 
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 Cursos Participantes com Programações Específicas 

 

Agronomia – XII Semana de Agronomia (XII SEAGRO); 

Zootecnia – X Semana de Zootecnia (X SAZ); 

Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) – XII Semana da Biologia (XII 

SEBIO); 

Medicina Veterinária – XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (XVI 

SACAMEV); 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais – 15º Encontro das Engenharias – 

Metalúrgica e Materiais (15º EENGE);  

Engenharia de Produção –- 15º Encontro das Engenharias – Produção (15º EENGE);  

Engenharia Civil –15º Encontro das Engenharias – Civil (15º EENGE); 

Ciência da Computação – IV Semana da Ciência da Computação e Tecnologia da 

Informação (4º SCTI); 

Ciências Sociais – IX Semana Acadêmica de Ciências Sociais; 

Licenciatura em Pedagogia – Semana Acadêmica da Pedagogia 2014; 

Licenciatura em Matemática – X Semana Acadêmica da Matemática; 

Licenciatura em Física – XII Encontro da Licenciatura em Física; 

Administração Pública – III Semana Acadêmica de Administração Pública; 

IV Encontro das Licenciaturas – Mostra do PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência). 

 

 Números do Evento: 

 

- Palestrantes totais: 181; 

- Número de minicursos oferecidos: 51; 

- Total de participantes de minicursos: 1.742; 

- Número de visitas técnicas: 15; 

- Inscritos totais nos ciclos de palestras: 1.325; 

- Total de certificados emitidos: 3.248. 

 

 

 Sobre o Núcleo Comum 

 

A Semana Acadêmica da UENF é organizada em dois núcleos: um núcleo 

comum, organizado pela PROGRAD, que trata o tema do evento em três momentos 
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durante a semana, com a participação de todos os cursos juntos; e diferentes núcleos 

específicos, compostos pelas programações de cada curso de graduação.  

Nessa edição do evento a PROGRAD propôs o tema ―Criatividade gerando 

profissionais para economia do futuro”, que foi também o foco da abertura do evento. 

Esse primeiro momento contou com a presença do professor Orlando Lopes 

Albertino, da área de Letras da UFES, que trabalhou os conceitos de protagonismo, 

colaboração e compartilhamento, propôs um olhar sobre a memória do passado e 

reflexão sobre as manifestações da criatividade nos diferentes campos. Para finalizar a 

abertura, foram feitas homenagens para egressos ilustres, onde um egresso de cada 

curso da UENF recebeu uma homenagem. 

 

Momentos do Núcleo Comum na Semana Acadêmica. Palestra de Abertura: Prof. Orlando L. 

Albertino – UFEs. Rebeca Costa, egressa ilustre da Licenciatura em Matemática. 

 

O segundo momento do núcleo comum foi o IV Encontro das Licenciaturas. 

Com o público presente de estudantes de graduação, em sua maioria os de licenciatura, 

a Professora Sonia M. de Almeida Nogueira, apresentou sua palestra ―Professores: 

Questões que persistem no percurso de sua formação‖.  

O terceiro e último momento, a Palestra: ―Ensino Superior‖, com Paulo Sérgio 

Braga Tafner, contou, ainda, com a presença do Vice-Reitor, Prof. Edson Corrêa da 

Silva, e da Assessora da PROGRAD, Profª Rita da Trindade N. Soares. Ao final, 

premiação das três melhores apresentações do Encontro das Licenciaturas. 

 

 Homenagem aos Egressos Ilustres 

 

Pela terceira vez, a PROGRAD, em parceria com as comissões discentes 

organizadoras, homenageou Egressos Ilustres dos cursos de graduação, durante a 
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Semana Acadêmica da UENF. As comissões organizadoras de cada curso indicaram um 

ex-aluno que os inspirem. As homenagens ocorreram durante a Cerimônia de Abertura. 

 

 Logística 

 

A organização da Semana Acadêmica da UENF ocorre com um ano de 

antecedência e envolve: 

a) Definição do tema e data do evento; 

b) A captação de recursos financeiros; 

c) Reuniões mensais com as comissões organizadoras de cada curso para 

orientação e levantamento de demandas dos cursos; 

d) Definição da programação acadêmica, com convites para palestrantes do 

tema escolhido; 

e) Definição e execução do Plano de mídia; 

f) Organização da logística de translado e hospedagem dos palestrantes, 

disponibilização de recursos sonoros e visuais para as palestras, utilização dos 

auditórios da Universidade, demandas de ônibus e vans para saídas técnicas. 

 

A logística da VI Semana Acadêmica da UENF contou com o apoio da: 

Assessoria de Transporte da UENF – ASTRAN; Prefeitura do Campus; Diretoria Geral 

Administrativa – DGA; Diretoria de Informação e Comunicação, em especial a 

Assessoria de Comunicação – ASCOM; e Funcionários do Centro de Convenções; 

Convênio UENF/FUNDENOR. 

 

 Divulgação do Evento  
 

A divulgação do evento incluiu a mídia impressa, cartazes e panfletos, com 

distribuição local e regional para alguns cursos; site do evento; facebook; e chamada no 

Portal da UENF. Os cartazes e links utilizados estão listados abaixo. 

http://uenf.br/eventos/sau, 

uenfsau2014@gmail.com. 
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Figura 7: Cartazes de divulgação da Semana Acadêmica de diferentes cursos. 

 

Equipe: Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares, Gabriela da Silva Sardinha, Roosevelt 

Rosa Maia, Rosiane Lúcia Ribeiro, Ana Raquel Pourbaix. 

 

2.10 – COLAÇÃO DE GRAU 

 

As colações de grau acontecem na UENF de duas formas: 

1) Sessão Solene de Formatura, realizada duas vezes ao ano, ao final de cada 

período letivo, com data prevista e aprovada no calendário escolar; e 

2) Colação de Grau em Separado, quando o formando solicita antecipação da 

colação por razões de oferta de emprego ou por motivos de força maior que o impeça de 

colar grau com seus colegas de turma na Sessão Solene. 

Em 2014, a UENF formou 307 estudantes, sendo 264 de cursos de Graduação 

Presencial e 43 de cursos de Educação a Distância (Semipresencial). 
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 Sessão Solene de Formatura 

 

A primeira Colação de Grau Solene, que se refere aos concluintes no segundo 

semestre do ano anterior, acontece em três dias seguidos: os cursos do CCH e CCTA no 

primeiro dia, os do CCT no segundo dia e CBB no terceiro. A segunda Colação de Grau 

Solene acontece no segundo semestre, é composta por concluintes no primeiro semestre 

do ano, e, por possuir um contingente menor de formandos, acontece em um único dia 

de Cerimônia para todos os cursos de Graduação. As datas das Colações Solenes são 

pré-definidas no calendário acadêmico, aprovado pela Câmara de Graduação.  

A preparação e execução da cerimônia das Sessões Solenes de Formatura dos 

cursos da UENF são realizadas em duas etapas: 

1) Organização preliminar; e 

2) Execução. 

Na organização preliminar são realizados contatos e agendamentos das 

reuniões com os formandos responsáveis pela comissão de formatura (duas reuniões 

com as comissões organizadoras de cada curso, para cada Colação de Grau Solene); 

elaboração de material para divulgação pela Assessoria de Comunicação da UENF 

(data/local das reuniões com comissões de formatura; data/horário e local da cerimônia 

de formatura); atendimento aos formandos para esclarecimento de dúvidas, recebimento 

de requerimentos protocolados na Secretaria Acadêmica, encaminhamento para 

deferimento da Pró-Reitora, devolução dos requerimentos para Secretaria Acadêmica; 

confecção e distribuição de convites; logística das demandas do evento (decoração, 

iluminação e som, pagamento da taxa de direitos autorais das músicas ao Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição/ECAD), elaboração do texto do cerimonial e 

preparação do espaço no Centro de Convenções. 

Na execução da cerimônia são realizadas: apresentação do cerimonial e 

logística do evento (organização e orientação dos formandos durante a cerimônia, 

encaminhamento dos convidados e autoridades, entrega dos certificados oficiais e 

recolhimento e assinatura das atas). 

Em 2014, nas Sessões Solenes de Formatura - referentes ao segundo semestre 

de 2013 (2013/2) e primeiro semestre de 2014 (2014/1) - 307 estudantes de 17 cursos de 

Graduação Presencial e Semipresencial da UENF colaram grau. O número de 

formandos por curso, nas duas Sessões Solenes, está representado na figura 8. 
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Figura 8: Número de profissionais formados por Colação de Grau Solene 

 

 Colação de Grau em Separado 

 

As colações de grau em separado acontecem, na maioria das vezes, por motivo 

de empregabilidade. O estudante preenche o requerimento na Secretaria Acadêmica, 

justificando o motivo da solicitação e o mesmo é encaminhado para a PROGRAD, que 

é responsável pela análise, deferimento e procedimentos de colação.  

Após os deferimentos, os estudantes são contatados por telefone para 

agendamento e orientações. As colações em separado acontecem no Colegiado 

Executivo (COLEX), com a presença do Reitor, Pró-Reitora de Graduação e Diretores 

de Centro.  

Em 2014, 42 formandos solicitaram colação de grau em separado. Durante o 

ano, aconteceram 08 (oito) eventos de colação de grau em separado, solicitadas por 

formandos de dez (10) cursos da UENF, a saber: Licenciatura em Pedagogia, Ciências 

Sociais, Medicina Veterinária, Licenciatura em Química - CEDERJ, Bacharelado em 

Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Biológicas - CEDERJ, Engenharia de 

Exploração e Produção de Petróleo, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia 

Civil e Engenharia de Produção. O número de formandos que colaram grau em separado 

está representado pela figura 9. 
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Figura 9:  Número de profissionais formados, em Colação de Grau em separado, em 2014. 

 

Equipe: Rosiane Lúcia Ribeiro e Ana Raquel de Sousa Pourbaix – PROGRAD. 

 

2.11 – CAMPANHA ANTITROTE 2014 

 

A campanha antitrote 2014 envolveu a elaboração e impressão de cartazes e 

panfletos. Um total de 50 cartazes foram fixados em todos os prédios do campus, de 

forma bem visível. Em torno de 1.000 panfletos foram distribuídos, expostos em locais 

estratégicos. A panfletagem aconteceu no primeiro dia de aula, pela assessoria da 

PROGRAD, inclusive durante a realização das brincadeiras no campus. 
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Organizadores do Relatório da PROGRAD 

Ana Beatriz Garcia 

Aline Cordeiro 
 

Fotos 

Assessoria de Comunicação da UENF (ASCOM/ UENF) 
 

Revisão 

Ana Raquel de Sousa Pourbaix 
 

Equipe da Pró-Reitoria de Graduação 

Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora 
 

Administração 

Marta Valéria Lanunce - Secretária PROGRAD. Técnica Administrativa 

Aline Ribeiro Cordeiro e Carlos Salvador Martins Barreto Jr. 
 

Estagiários  

Alline Viana de Almeida e Samuel Pena Pasco. 
 

Núcleo de Estágio (NUCEST) 

Roosevelt Rosa MaiaVieira - Secretário NUCEST. Técnico Administrativo 

Jarilane Maia Rodrigues Tavares - NUCEST. Técnica administrativa 

Fábio Reis da Costa - NUCEST. Técnico administrativo 

Estagiários  

João Gabriel Ribeiro Pessanha Lea e Guilherme Lessa Tavares 
 

Assessoria 

Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares - Assessora PROGRAD.  

Geraldo de Amaral Gravina - Assessor PROGRAD.  

Ana Raquel de Sousa Pourbaix 

Rosiane Lúcia Ribeiro 

Sabina Secchin Scárdua 

Juliana Costa Guimarães 

Sabrina Mendonça Ferreira 

Gabriela da Silva Sardinha 

Cristina dos Santos Ferreira 

 

EAD 

Juliana Maciel de Aguiar - Assessora bolsista EAD 

Iandra Araújo da Silva  

Alessandra Oliveira de Sousa 

Rodolfo Gomes do Nascimento 

 

Estagiária 

Laura Bastos Gomes 
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3  PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG) 

 

3.1 - A PÓS-GRADUAÇÃO NA UENF 

 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) possui, 

atualmente, quatorze Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, dos quais, onze 

possuem os níveis de Mestrado e Doutorado. Em dezembro de 2014 o quantitativo de 

estudantes ativos na pós-graduação totaliza 1.328 (um mil trezentos e vinte e oito) 

estudantes. Destes, 476 (quatrocentos e setenta e seis) são estudantes regulares do 

Mestrado, 477 (quatrocentos e setenta e sete) são estudantes regulares do Doutorado e 

375 (trezentos e setenta e cinco) são ―alunos especiais‖, ou seja, estudantes graduados 

em cursos superiores com interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos, sem visarem à 

obtenção de título ou certificado de Pós-Graduação. 

O gráfico abaixo (Figura 10) mostra o quantitativo de estudantes matriculados na 

pós-graduação, no período de 2010 a 2014. Em 2014 o total é de 832 (oitocentos e trinta 

e dois). Portanto, em relação a 2014, houve um aumento em torno de 80% no total de 

estudantes regularmente matriculados na pós-graduação da UENF, evidenciando um 

aumento na demanda e contribuindo para o fortalecimento do conhecimento. 

 

 
 

Figura 10 – Total dos estudantes regularmente matriculados nos Programas de Pós-

Graduação da UENF (Mestrado e Doutorado), no período de 2010 a 2014. 
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No período compreendido entre 2011 a 2014 foram defendidas 2.958 teses e 

dissertações na UENF. Em 2014, 163 (cento e sessenta e três) teses e dissertações foram 

defendidas, sendo 63 (sessenta e três) defesas de Mestrado e 100 (cem) defesas de 

Doutorado.  

O Mestrado Profissional em Matemática em rede nacional (PROFMAT), que é 

uma Pós-graduação stricto sensu para aprimoramento da formação profissional de 

professores da educação básica, vem apresentando um aumento no quantitativo de 

estudantes. Em relação a 2011, quando iniciou o PROFMAT na UENF, 20 (vinte) 

estudantes estavam matriculados. Em 2013, o PROFMAT contava com 46 (quarenta e 

seis) estudantes e em 2014, 53 (cinquenta e três) estudantes estão regularmente 

matriculados no curso e totaliza 14 (quatorze) dissertações defendidas.  

 

3.2 – ESPAÇO FÍSICO 

 

Dando continuidade à organização do espaço interno da PROPPG, em 2014 

houve uma reestruturação da Sala de Reuniões, com a aquisição de móveis e 

equipamentos de multimídia. Este novo espaço propiciou a realização das reuniões da 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), reuniões de outros setores da 

Universidade que o solicitarem, mediante prévio agendamento e, futuramente, ser 

utilizada para defesas online e videoconferência. 
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3.3 – AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Foi dada continuidade às reuniões com os Diretores de Centro e Coordenadores 

dos Programas de Pós-Graduação, para analisar as ações que vem sendo adotadas e o 

que poderá ser feito, com o intuito de elevar os conceitos dos Programas.  

Destacamos em 2014 a mudança de área do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Naturais, que passou para a área interdisciplinar e foi enviado à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a Avaliação de Proposta de 

Cursos Novos (APCN), para a abertura do Curso de Doutorado em Políticas Sociais e 

do Mestrado e Doutorado em Biologia Vegetal Integrativa, cuja proposta é uma 

associação da UENF com a UVV (Universidade de Vila Velha). 

Todos os Programas da UENF mantiveram o credenciamento, mas a avaliação 

também foi ascendente para os programas de Ecologia e Recursos Naturais – que subiu 

de 4 para 5 -, Biociências e Biotecnologia, Políticas Sociais e Cognição e Linguagem, 

que subiram de 3 para 4. Seis programas mantiveram as notas do triênio anterior: 

Produção Vegetal (5), Engenharia e Ciência dos Materiais (4), Engenharia Civil (4), 

Ciências Naturais (4), Ciência Animal (4) e Engenharia de Produção (3). A nota caiu, de 

4 para 3, para os Programas de Engenharia de Reservatório e de Exploração e 

Sociologia Política. O Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de 

Plantas, criado em 2004, teve sua nota elevada de 5 para 6. A escala da Capes varia de 1 

a 7, sendo que as notas 6 e 7 são reservadas para os programas de qualidade 

internacional. 

Segue abaixo o gráfico da avaliação dos Programas de Pós-Graduação referentes 

aos triênios 2007-2009 e 2010-2012: 
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3.4 – PLANEJANDO A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Na 285ª Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada em 

26/06/2013, foi instituído o tema ―Planejando a Pós-Graduação‖, com o objetivo de 

gerar um congresso de ensino, pesquisa e extensão e, sobretudo, tratar de temas 

relevantes para a pós-graduação da UENF. Nesta reunião foram definidos os Grupos de 

Trabalho (GT’s) e os temas a serem abordados. Ficaram, também, definidos os 

―Motivadores‖ dos GT’s, conforme tabela abaixo: 

 

Assunto     Grupo de Trabalho  Motivador (es) 

 

Internacionalização 

Leandro Rabello Monteiro, 

Rosana Rodrigues 

Manuel Antonio Molina Palma 

 

Prof. Leandro 

 

Mobilidade 

Aldo Durand Farfan 

Olga Lima Tavares Machado 

José Nilson França de Holanda 

Olney Vieira da Mota 

 

Profª Olga 

 

 

Questões Acadêmicas 

 

 

Maria Cristina Canela Gazotti 

Sílvia Alícia Martinez 

Roseane Marchezi Misságia 

Sérgio de Azevedo 

Elias Fernandes de Souza 

Oscar Alfredo Paz La Torres 

Carlos Henrique Medeiros de Souza 

 

 

Prof. Carlos Henrique 

 

 

3.5 – CONCESSÃO E UTILIZAÇÃO DAS BOLSAS 

 

As bolsas de Mestrado e Doutorado oferecidas pela UENF têm como objetivo 

apoiar a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação e incentivar os 

estudantes com destacado desempenho acadêmico.  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através de seus respectivos 

Programas, tem acompanhado o desenvolvimento do bolsista por meio de reuniões, 

relatórios e incentivo ao Programa de Doutorado Sanduíche. 

Para a aplicação das bolsas de Mestrado e de Doutorado, a UENF realizou a 

seleção pública de candidatos. Os Editais da Pós-Graduação envolvem a avaliação de 

currículo, provas escritas – em alguns casos – e entrevistas.  

Os valores das bolsas (R$ 1.600,00 para Mestrado; R$ 2.300,00 para Doutorado) 

são os próprios praticados pela FAPERJ. No primeiro semestre de 2014 houve uma 

inserção de 39 bolsas de Mestrado e 23 de Doutorado e no segundo semestre, inserção 

de 22 bolsas de Mestrado e 06 de Doutorado da verba descentralizada.  
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Em relação às bolsas oferecidas pela CAPES, esta agência destinou novas bolsas 

de Doutorado aos Programas de Pós-Graduação, além das bolsas adicionais decorrentes 

de ingresso de doutorandos no PDSE com prazo mínimo de 09 meses. Atualmente, a 

UENF possui 190 cotas de Mestrado e 210 cotas de Doutorado, distribuídas entre os 

Programas de Pós-Graduação e Pró-Reitoria. 

Em 2014, vinte e nove doutorandos ingressaram no Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior - PDSE/CAPES, elevando o quantitativo desta inserção 

internacional, em comparação a 2013. 

 

3.6 – EVENTOS  

 

 VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 

 

 XIV Mostra de Pós-Graduação da UENF 

  

“Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social” 

 

A XIV Mostra de Pós-Graduação da UENF foi realizada entre os dias 13 e 16 

de outubro de 2014, no Centro de Convenções da UENF. Este tradicional evento da 

UENF celebra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema de 2014 foi 

Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. 

O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e este ano ocorreu 

pela sexta vez concomitantemente com a Mostra de extensão IFF-UENF-UFF. Durante 

o evento foram apresentados 409 trabalhos de pesquisa, 304 em forma de banner e 106 

orais, de estudantes de Mestrado e de Doutorado dos 13 programas de pós-graduação da 

UENF. Em relação a 2013, houve um aumento de 20% na apresentação de trabalhos 

orais, como forma de incentivar os estudantes a evoluírem na expressão oral, visando ao 

maior sucesso em concursos vindouros. Além disso, palestras foram ministradas por 

pesquisadores de outras universidades e centros de pesquisa, focando o tema central 

proposto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O evento teve por objetivo motivar estudantes de pós-graduação para que se 

dediquem a ciência, tecnologia e inovação; além de uma possibilidade de divulgação 

dos resultados dos trabalhos à comunidade. 
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Nesse contexto, foram convidados pesquisadores renomados, provenientes de 

universidades estaduais e federais do país, para proferir palestras e debates sobre o 

tema.  

Como parte da programação da Mostra, foi apresentada a mesa redonda 

Parque Tecnológico do Norte Fluminense, coordenada pela Agência de Inovação da 

UENF, que contou com a presença de autoridades públicas e empresariais.  

A Mostra reuniu cerca de 800 participantes durante os quatro dias do evento, 

para assistirem as palestras e as apresentações dos trabalhos.  

A abertura do evento ocorreu no dia 13 de outubro com a palestra de Ricardo 

Toledo Neder, doutor em ciências e professor da UnB. No segundo dia do evento 

ocorreu a palestra de Mylene Nogueira, Doutora em sociologia e professora da UENF, 

além do primeiro dia de apresentação de trabalhos, na forma oral e de banner, de 

estudantes dos 13 Programas de Pós-Graduação.  

No terceiro dia do evento ocorreu mais uma sessão de apresentações orais de 

trabalhos no turno da manhã. À tarde, ministrou palestra do Prof. Dr. Luiz de Pinedo 

Quinto Junior (IFF – Campus Centro), bem como houve apresentação de trabalhos na 

forma de banner.  

No dia 16 pela manhã foi realizada a última sessão de apresentação de 

trabalhos orais. À tarde ocorreu uma mesa redonda - Parque Tecnológico do Norte 

Fluminense - tendo como um de seus objetivos a assinatura de um protocolo de 

intenções visando à criação do referido Parque. A proposta do Parque Tecnológico do 

Norte Fluminense estabelece a criação de vários polos, cada um voltado para uma área 

de atuação. O polo de Campos dos Goytacazes seria focado nas áreas de Agronegócio, 

Energia, Engenharia e Tecnologia da Informação.  

O debate contou com a presença ainda do vice-reitor da UENF, Edson Corrêa 

(representando o Reitor, Silvério de Paiva Freitas); do Reitor do IFF, Luís Augusto 

Caldas; do Diretor Regional da Firjan, Geraldo Coutinho; do representante da SECT, 

Otakar Guilherme; do Secretário Municipal de Petróleo, Gás e Inovação, Marcelo 

Neves; do Secretário Municipal de Governo, Suledil Bernardino; do presidente da 

Câmara de Vereadores de Campos, Edson Batista; do presidente da Fundenor, José 

Carlos Menezes; da Reitora do UNIFLU, Inês Ururahy; do professor Hernan Armando 

Mamani (representando a UFF); do gerente regional do Sebrae, Gilberto Soares; e do 

professor João Rangel (Universidade Cândido Mendes). Em seguida houve a solenidade 

de encerramento, com premiação e apresentação artística. 
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Cada Programa de Pós-Graduação contou com uma comissão interna para 

avaliar os trabalhos apresentados pelos estudantes. Os critérios utilizados foram: 

Aspecto geral do banner/slide, Conteúdo, Originalidade e Apresentação. Os dois 

melhores trabalhos de cada Programa, separados por curso de Mestrado e de Doutorado, 

foram premiados com pen-drive e receberam certificado. A foto abaixo é da abertura do 

evento.  

 
 

 
Solenidade de abertura do evento. 



56 

 

 
Palestra de abertura com o Prof. Dr. Ricardo Toledo Neder (UnB). 

Tema: ―Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social‖. 

 

 
Palestra com a profa. Mylene Nogueira (UENF). 

Tema: ―Métodos e Técnicas de Pesquisa em Sociologia‖. 

 

 
Palestra com o prof. Luiz de Pinedo Quinto Junior (IFF). 

Tema: ―Reestruturação Produtiva, Pós-Schumpeter e as Particularidades Locais‖. 
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Mesa Redonda - Parque Tecnológico do Norte Fluminense. 

 

 
Apresentações orais de trabalhos. 

 

 
Apresentações de banners. 
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Solenidade de encerramento do evento. 

 

 
Premiados. 

 

3.7 – Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIBIC) 

 

Relatório das atividades realizadas durante o período de janeiro a dezembro de 

2014 relacionadas à demanda do setor do PIBIC-UENF. 

 

Atividade I - VI Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica  

                  (VI CONFICT) 

 

Do dia 02 ao dia 05 de junho deste ano, foi realizado no Centro de Convenções 

Oscar Niemeyer, no campus Leonel Brizola, Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), o VI Congresso Fluminense de Iniciação Científica 

e Tecnológica (VI CONFICT), 19º Encontro de Iniciação Científica da UENF, 11º 

Circuito de Iniciação Científica do IFF, 7ª Jornada de Iniciação Científica da UFF.  
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Este evento teve como tema ―O Caminho para a Inovação‖. O termo 

INOVAÇÃO significa novidade ou renovação, palavra derivada do termo latim 

innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece 

com padrões anteriores. De forma sucinta, a inovação pode ser considerada a exploração 

com sucesso de novas ideias.  

O VI CONFICT contou com 1.255 participantes inscritos, sendo as inscrições, 

realizadas até o dia 26 de maio de 2014, semana anterior ao congresso. Neste contexto, 

houve participação da comunidade acadêmico-científica, ou seja, professores, 

pesquisadores, pós-graduandos, estudantes de graduação das três universidades 

organizadoras do evento, estudantes de ensino superior e de nível médio, de outras 

instituições, e a população da região Norte/Noroeste Fluminense, além de técnicos, 

funcionários e comunidade de Campos dos Goytacazes. 

Esse ano houve grande frequência por parte dos congressistas nas palestras, 

minicursos e apresentações dos trabalhos científicos. O principal objetivo deste evento 

foi a divulgação dos trabalhos realizados pelos estudantes participantes dos Programas 

de Iniciação Científica (PIBIC) e de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI) da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e do Instituto de Ciências 

da Sociedade e Desenvolvimento Regional da UFF (ESR).  

Estudantes de Iniciação Científica e Tecnológica com bolsas de cotas individuais 

dos professores ou mesmo estudantes voluntários (sem bolsa) também puderam 

participar do Encontro. A contribuição para o desenvolvimento regional, para o avanço 

técnico-científico do país e para a solução de problemas em diversas áreas de atuação 

fazem parte da realidade da Iniciação Científica e Tecnológica nestas três instituições. 

Os resultados das pesquisas foram apresentados em forma de banners e de 

apresentações orais, para que toda a comunidade tivesse conhecimento das pesquisas 

nestas universidades.  

Durante o evento ocorreram três palestras, uma mesa redonda, onze minicursos e 

uma tarde dedicada à discussão científica entre os bolsistas. Nesta ocasião os estudantes 

tiveram oportunidade de compartilhar experiências e conhecimentos em 42 grupos 

distribuídos ao longo do anfiteatro. Também ocorreram eventos culturais, sendo um 

deles a apresentação do filme "Lixo Extraordinário", acompanhado de sessão de debate, 

além de apresentações de dança de duas Companhias de Dança de Campos. Um dos 

momentos mais aguardados pelo público foi a realização da mesa redonda cujo título 
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foi: ―Relação Sociedade e Natureza: Inovação e Tecnologia sob a Ótica das Ciências 

Sociais‖. Esse evento com tema centrado dentro da proposta-tema: ―O Caminho para a 

Inovação‖, contou com a participação de três palestrantes do Centro de Ciencias do 

Homem da UENF, que adicionalmente coordenaram uma discussão sobre o tema. Com 

a realização dos minicursos, várias áreas de conhecimento foram abordadas e os 

congressistas tiveram acesso ao conhecimento de temas das mais diversas áreas de 

atuação.  

Com base na inscrição de cada participante e na seleção feita pelo comitê interno 

de avaliação, quatro trabalhos desenvolvidos por graduandos de cada Centro de ensino e 

pesquisa da UENF foram indicados para apresentações orais. 

Os resumos foram enviados eletronicamente e compilados em CD-Rom, 

distribuídos gratuitamente a todos os participantes e enviado ao CNPq e ao comitê de 

avaliadores externos do CNPq. Adicionalmente, o Encontro foi amplamente divulgado 

pela imprensa local (jornal local, internet e TV). 

Eventos como estes são ferramentas valiosas para o treinamento dos estudantes 

para as futuras participações em outros congressos, dando aos estudantes a oportunidade 

de apresentar e debater seus resultados com professores de áreas afins e com os 

assessores do CNPq, indicados com a finalidade de avaliar o conjunto dos trabalhos 

apresentados. A cooperação entre UENF, UFF e IFF proporciona uma troca saudável de 

experiências e resultados entre estudantes e pesquisadores vinculados às três instituições 

de ensino. 

O CNPq possui como exigência, para a manutenção das cotas de bolsas de 

Iniciação Científica e Tecnológica, a avaliação do evento pelos bolsistas de 

produtividade CNPq, o comitê externo. Este comitê é responsável não só pela avaliação 

do congresso, mas também dos projetos de iniciação científica e tecnológica, 

desempenho dos estudantes e do Programa em si, analisando inclusive os relatórios dos 

mesmos.  

Após a abertura, no segundo dia do evento, os professores do Comitê Externo e 

os membros do Comitê interno de Bolsas de PIBIC e PIBITI da UENF participaram de 

uma reunião, sendo feita uma apresentação aos membros avaliadores do CNPq sobre a 

dinâmica do PIBI/UENF. Foram distribuídas aos presentes pastas contendo os seguintes 

itens: folder com a programação, CD com resumos, cópia dos Editais de bolsas dos anos 

2013/2014, cópia da Resolução Normativa do PIBIC/CNPq, cópia de formulários para 

processo de avaliação e seleção de bolsistas, agenda, bloco e caneta. 



61 

 

O evento foi estruturado de forma que no período da manhã acontecessem os 

minicursos (entre 8 e 10 horas). As palestras e mesas redondas foram distribuídas entre 

manhã e tarde. A apresentação oral dos estudantes selecionados ficou concentrada em 

um único horário, de maneira que não houvesse evento concomitante. Em três períodos 

os estudantes apresentaram seus temas e resultados de pesquisa na forma de painéis, e 

foram, nesta ocasião, sabatinados pelos assessores do CNPq. As apresentações noturnas 

se concentraram em atividades culturais.  

Ao final dos trabalhos, a comissão de avaliação das bolsas fez um balanço 

positivo, com destaque para a participação bastante entusiasmada dos bolsistas, sendo 

premiados dois estudantes, de acordo com a opinião de cada pesquisador do Comitê 

Externo, sendo um premiado como primeiro lugar e um agraciado com uma menção 

honrosa.  

 

 Número de Trabalhos Apresentados: 

 

Publicação: Anais do 6º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica - 

Editora Essentia - ISSN 2177-6180 - Constam 509 trabalhos nas seguintes áreas: 

Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Agrárias, Ciências Biologicas, Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde. 

Os resumos foram divididos por cada instituição: UENF, IF Fluminense e UFF. 

 

Atividade II- Aprovação de projetos e prestação de contas para o VI CONFICT: 

 

Foram escritos projetos visando à solicitação de auxilio financeiro junto às 

agencias de fomento, CAPES e FAPERJ, para a realização do VI CONFICT. Ocorreu a 

aprovação de valor parcial do recurso solicitado às duas agências e, após o congresso, 

foi realizada a prestação de contas dos gastos com o referido evento. 

 

1.FAPERJ  Processo n
o
: E-26/111.938/2013- APQ-2/Auxílio a Organização de 

Eventos; 

2.CAPES PAEP  Auxílio nº: E-26/111.938/2013 

3. CNPq – Auxílio nº 405882/2013-0 

Atividade III - Implantação do Sistema Online PIBIC/UENF (SisPIBIC UENF) 

com contratação de uma empresa para elaboração, implantação e manutenção de um 

sistema/site para recebimento de novas propostas em editais, envio de relatórios e 
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emissão de pareceres. Cadastro de todos os bolsistas e orientadores PIBIC, com geração 

de acessos através de logins e senhas para envio de documentação. 

 

Atividade IV- Atividades realizadas ao longo do ano com o intuito de encerrar 

todas as pendências referentes ao VI CONFICT, manter o funcionamento do setor 

PIBIC/UENF e iniciar a programação e captação de recursos para o Sétimo Congresso 

de IC/IT: 

 

 Reuniões com estudantes e orientadores com objetivo de estreitar os laços 

entre professores, estudantes e coordenação; 

 Reuniões com a comissão de coordenadores do PIBIC; 

 Produção de certificados e declarações para professores, bolsistas e ex-

bolsistas de IC/IT; 

 Recebimento e prestação de contas de despesas com adiantamento / UENF; 

Submissão de projetos para captação de recursos à CAPES, CNPq e FAPERJ. 

 Abertura e atendimento de Editais PIBIC/PIBITI: total de 02 editais em 2014, 

com seleção de 70 bolsistas. 

 

Número total de bolsistas do Programa em dezembro de 2014: 

 

a) PIBIC/CNPq: 128; 

b) PIBIC/CNPq-AF: 13; 

c) PIBITI: 30; 

d) PIBIC/UENF: 106; 

e) PIBITI/UENF: 02. 
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4 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

(PROEX) 

 

4.1 – INTRODUÇÃO  

 

Mesmo sendo uma universidade jovem, com apenas vinte e um anos de 

existência, a UENF também se caracteriza pela relação inequívoca entre ensino, 

pesquisa e extensão, que tem promovido grandes eventos e projetos, como será visto a 

seguir:  

 

4.2 – GRANDES EVENTOS DE EXTENSÃO DA UENF 
 

  
 
 

 

4.3 - AUXÍLIO/BOLSAS  
 

 Cota-Auxílio 

 Apoio Acadêmico  

 Extensão 
 

 Relatório de Bolsas/PROEX 2014 
 

TIPO QUANTIDADE 

Extensão 121 

Universidade Aberta 220 

Multiplicador 59 

Apoio Acadêmico  

Pré Vestibular 18 

TOTAL  
 

 Bolsas Concedidas por meio de Edital 
 

         - Bolsas da modalidade Multiplicador: 01 Edital (2013) 

         - Bolsas de extensão e universidade aberta: 02 Editais 

Projetos Submetidos: 129 

Projetos Contemplados com bolsas: 105 
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 Bolsa de Apoio Acadêmico: Edital permanente 

 Bolsa Pré-Vestibular: 01 Edital 

 

 Bolsa de Apoio Acadêmico 
 

Durante o ano de 2014 observou-se uma diminuição na procura por vagas da 

bolsa de apoio acadêmico, com um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) 

estudantes inscritos para concorrer às vagas da bolsa, conforme gráfico abaixo: 

 

Acredita-se que durante o ano de 2015, com a chegada de novos estudantes 

vindos da ampla concorrência e com a procura e necessidade dos setores em ter a mão 

de obra desses bolsistas, consiga-se complementar o total de vagas de bolsas de apoio 

acadêmico, que é de 253 bolsistas e assim melhor atender a demanda da Universidade. 

 

 Cota-Auxílio  
 

Em dezembro de 2008, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

decretou e sancionou a Lei 5346/08, que estabelece o dever do Estado do Rio de Janeiro 

em proporcionar a inclusão social dos estudantes carentes.  

Atendendo a legislação estadual vigente (Lei Estadual 5346 de 11 de 

dezembro de 2008) a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, por 

meio da Resolução COLAC Nº 001, de 12 de abril de 2010, implementou a partir do 

mês de Junho/2010, para os estudantes UENF presenciais, o Sistema de COTA-

AUXÍLIO. 

A partir do segundo semestre de 2010 é implementada a cota-auxílio para os 

estudantes CEDERJ/UENF que ingressaram pelo Sistema de Cotas. Ao final de 2012 

possuíamos 757 cotistas.  

Conforme levantamentos anteriores, passamos de um total de 464 cotistas ao 

final de 2011, para atendermos 757 cotistas ao final de 2012, com um crescimento da 
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ordem de 63%, aproximadamente, depois de um total de 757 no final de 2012 para um 

total de 925 ao final do ano de 2013, crescimento da ordem de 27%, aproximadamente. 

Durante o ano de 2014 aumentou-se ainda mais o atendimento ao estudante 

cotista na Universidade, que passou de 925 estudantes no final de 2013, para um total de 

1.166 ao final de 2014, o que resultou num crescimento de 20,67% no número de 

estudantes cotistas atendidos pela nossa Universidade. 

O gráfico a seguir mostra o quantitativo de estudantes cotistas durante o ano 

de 2014: 

 
 

 

4.4 – ESCOLA DE EXTENSÃO 
 

 Curso de Especialização em Petróleo Gás na Escola de Extensão da UENF 

 

 
 

O Curso tem a duração de 425 horas, com início em 10 de agosto de 2013 e 

término em março de 2015. A turma é composta por 44 profissionais de diferentes 

segmentos.  
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 Revista de Extensão da UENF 

 

 
 

A primeira edição da Revista de Extensão da UENF, ―Estendendo 

conhecimento para o bem-estar social‖ foi lançada e já pode ser acessada por meio do 

site revextuenf.com. A publicação online conta com seis artigos neste primeiro número, 

cujos temas são: Produção da Vassoura Amiga da Natureza, Entendendo as Plantas da 

Família Orchidaceae, Gastão Machado: Vida, Obra e Acervo, Construindo Capital 

Social a Partir da Disseminação da História Local, Se a Sua Velhice for Dependente, e 

Uma Nova Leitura do Espaço Urbano de Campos dos Goytacazes através do Olhar da 

Criança. Além deles, há também dois relatos de experiência — Introdução à Vida 

Acadêmica e A Trajetória Recente dos Catadores de Recicláveis do Lixão da CODIN 

em Campos dos Goytacazes. 

A publicação também é aberta para textos de profissionais e acadêmicos de 

outras instituições. Para submeter, é preciso que o artigo esteja dentro das áreas de 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 

Tecnologia e Produção e Trabalho; que tenha, no máximo, quatro autores, e entre 10 e 

20 páginas da formatação pedida, entre outras regras que podem ser encontradas logo 

abaixo ou no site da revista, ao clicar na aba Submissão. Depois de observadas as 

normas, os trabalhos deverão ser encaminhados para o endereço 

extensaouenf@outlook.com . O próximo número está previsto para abril de 2015. 
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4.5 – EVENTOS 

 

Conhecendo a História de São João da Barra 

 

Parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UENF, 

Capitania dos Portos de São João da Barra e Câmara Municipal de São João da Barra, 

que viabilizou a confecção da cartilha sobre o projeto de extensão ―Resgate e 

Disseminação da História Local: uma estratégia para o desenvolvimento‖. O 

documento, lançado na Câmara Municipal de São João da Barra, é encontrado no site da 

instituição, conforme indicação a seguir: http://camarasjb.rj.gov.br/alcimar.pdf 

 

4.6 – ATIVIDADES 

 

 UENF Presente no Assentamento Josué de Castro. 

 

 Modelo de Sustentabilidade Energética com Biogás de Dejetos Suínos. 

 

 UENF Presente no Ensino e Capacitação das Artes na Região Norte 

Fluminense. 

 

Polo Arte na Escola UENF 
 

 
 

Relatório de Ações do Polo Regional Arte na Escola  

 

1- Em 2014, na Midiateca do Polo, foram realizados: 

 

 08 novos cadastros de usuários, totalizando 209 usuários da Midiateca e 

988 usuários do Polo; 
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 236 empréstimos de DVDs pela Midiateca; 

 96 empréstimos de livros pela Midiateca; 

 21 empréstimos de materiais didáticos pela Midiateca; 

 Mais de 353 atendimentos foram feitos na Midiateca; 

 140 novos títulos foram acrescidos aos acervos, totalizando 1.345 títulos. 

 

2- O Polo promoveu 06 oficinas de temáticas diversas, que contaram com um 

total de 78 inscritos: 

 

a)  Oficina: “Arte Afro-Brasileira” 

Data: 27/06/2014 

Local: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SMECE), de 

Campos dos Goytacazes. 

Participantes: 12 professores licenciados em Arte e que lecionam a disciplina 

―Arte‖ no II segmento do ensino fundamental nas escolas municipais; 

 

b) Oficina: “Autorretrato: identidade, subjetividade e poética pessoal nas 

Artes Visuais”.  

Data:16/08/2014 

Local: Sala Multimídia da CCVM.  

Participantes: professores de Arte da EJA, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes de Campos dos Goytacazes (SMECE) e de 

integrantes do Grupo de Estudos em Arte na Educação (GEANE), do Polo. 

Estavam presentes também a Profª Takna Formaggini (Coordenadora de Arte 

da EJA – SMECE) e a Profª Rutilane Alves Campos (Gerente Pedagógica da 

EJA – SMECE); 

 

c) Oficina: “DVDTECA Arte na Escola” 

Data: 29/08/2014 

Local: Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE, da Coordenadoria Norte 

Fluminense I – Liceu de Humanidades de Campos, município de Campos dos 

Goytacazes. 

Participantes: 08 Mediadores Tecnológicos que atuam nas escolas estaduais da 

região; 
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d) Oficina: “Arte e meio ambiente: interações entre homem e natureza na 

arte contemporânea”. 

Data: 14/10/2014 

Participantes: Participaram da oficina professores da EJA, da Prefeitura 

Municipal de Campos dos Goytacazes e professores do Grupo de Estudos em 

Arte na Educação, do Polo Regional Arte na Escola UENF; 

 

e) “DVDTECA Arte na Escola” 

Data: 14/10/2014 

Local: Colégio Estadual Raimundo de Magalhães, na localidade de Barcelos, 

município de Campos dos Goytacazes. 

Participantes: 10 professores que atuam em diferentes áreas do conhecimento; 

 

f) Oficina: “Mestre Didi – Artes Plásticas Afro-brasileiras”  

Data: 14/11/2014 

Local: Escola Municipal Lulo Ferreira de Araújo, na localidade de Morro do 

Coco, município de Campos dos Goytacazes. 

Participantes: 12 professores que atuam em diferentes áreas do conhecimento. 

 

3- Foram realizados entre os meses de julho e novembro, 09 minicursos sobre o 

tema ―Arte na Educação Infantil: da vivência sensorial à poética pessoal‖ para 

professores do Ensino Fundamental I e estudantes de Pedagogia/Normal 

Superior/ Normal Médio, que somados atingiram a um total de 167 

participantes. 

 

4- Foram realizados 16 Plantões Pedagógicos na sede do Polo; 

 

5- Foram feitas 21 reuniões semanais do Grupo de Estudos em Arte na 

Educação, totalizando 63 horas. Esse grupo contou com 30 participantes.  

 

6- Foram feitas 26 reuniões semanais do Grupo de Estudos em Artes Visuais, 

totalizando 78 horas. Esse grupo contou com 46 participantes. 

 

7- Foram publicadas 32 matérias sobre ações do Polo em diversos veículos de 

comunicação da região. 
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8- Foram feitas 391 publicações na FANPAGE do Polo Regional Arte na 

Escola UENF no FACEBOOK, para ampliar a divulgação do projeto nas redes 

sociais. Essa fanpage tem, no momento, 469 assinantes.  

 

9- O Polo concluiu o projeto de consultoria pedagógica a 20 professores. Cada 

um dos professores foi visitado 04 vezes. Ao todo, foram feitas 80 visitas de 

consultoria. 

 

10- Foram feitas 60 visitas de divulgação do Polo às escolas da região ao longo 

de todo o ano. Também foram feitas visitas à Coordenadoria Regional de 

Educação, à Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes e ao 

Instituto Federal Fluminense, a fim de firmar parcerias. 

 

11- O Polo participou da ―VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da 

UENF‖ e da ―IX Mostra de Extensão IFF – UFF – UENF‖, com apresentação 

de pôster e comunicação oral, tendo sido premiado pelo bom desempenho em 

ambos.  

 

12- Participou do 2° aniversário do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas, no Centro de Convenções / UENF, divulgando suas ações. 

 

13- Participou do 3º Encontro Regional Sudeste e Centro Oeste da Rede Arte 

na Escola, com a temática Currículo da formação continuada: partidas e 

chegadas, em São Paulo, apresentando suas ações. 

 

14- Participou de encontro com educadores promovido pelo Educativo da 31ª 

Bienal de Arte. 

 

15- Promoveu curso sobre o tema Arte, Trabalho e Educação em Vídeo com 

128 horas de duração, no CCH. Esse curso contou com 08 participantes. 

 

16- Promoveu também, entre os dias 14 e 16 de maio, em parceria com o 

Instituto Federal Fluminense de Campos campus-Centro, o I Fórum de Arte 

Educação e Cultura, que contou com 247 inscritos. 
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17- A equipe do Polo ainda organizou e coordenou a Comissão Local de 

Avaliação do IX Prêmio Arte na Escola Cidadã, composta por 08 membros, 

que fizeram a avaliação de 48 projetos inscritos. 

 

 

 UENF Presente na Divulgação das Ciências e Meio Ambiente 

 

Espaço da Ciência 

 

O Espaço da Ciência, localizado no campus da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, a partir da cooperação entre diversos órgãos como 

UENF, FAPERJ e CECIERJ, deu início às suas atividades em setembro de 2009. 

O espaço físico compreende uma tenda de 300 m
2
, com um enorme acervo de 

peças zoológicas, parte exposta ao público (foto a seguir), parte como coleção científica 

e parte como material didático utilizados em cursos de extensão. Parte do acervo está 

exposto em vitrines, com mais de 40 vidros, todos com organismos, conservados em 

formol, como peixes, cobras, lagartos e vários invertebrados. Estão expostos também 

taxidermizados, herborizados e na forma de esqueleto (mamíferos marinhos como 

golfinhos e baleias) e ainda carapaças de animais (como as das tartarugas). Em outro 

ambiente muito bem representado, está a fauna regional e seus biomas: restinga, Mata 

Atlântica, praia, alagados, apresentados por meio de cenografias e seus animais típicos, 

todos taxidermizados. Sons dos animais são reproduzidos enquanto os visitantes se 

deslocam pela exposição.  

O acervo não exposto (coleção científica) alcança mais de 10.000 conchas 

(parte dura dos moluscos) e 500 peixes (fixados em formol), além de centenas de 

exemplares de outros grupos representativos, como cnidária, equinodermas, crustáceos e 

répteis. Para trabalhar na manutenção e conservação do espaço, atualmente existem dois 

bolsistas graduados Universidade Aberta, dois bolsistas de extensão da UENF e um 

colaborador bolsa multiplicador. 

O Espaço da Ciência sobressai pela sua dinâmica e interação com a 

comunidade. Este enfoca o tema biodiversidade (conjunto de fauna, flora e ecossistema) 

na região Norte Fluminense. Temático, veio proporcionar um grande impulso relativo à 

informação não formal sobre Ecologia, Zoologia, Geologia, prestando serviços à 

comunidade de estudantes, pesquisadores e visitantes, viabilizando o estudo, o 

conhecimento e a divulgação da biodiversidade do Norte Fluminense. 
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Exposição permanente da Restinga de Iquipari,  

praias e florestas do Norte Fluminense 

 

Os principais objetivos do espaço aqui retratado é divulgar a ciência de uma 

maneira lúdica e interativa, promover atividades, tais como: palestras, esquetes teatrais, 

cursos, atendimento ao público, reprodução de vídeos educativos, complementar as 

aulas de ciências das escolas e universidades, levando os estudantes a um maior 

entendimento do conteúdo trabalhado pelos professores em sala de aula 

O Espaço da Ciência fica aberto à visitação de 2ª feira a 6ª feira, das 09 às 12 

horas e das 14 às 17 horas. 

A visitação é franqueada e aberta ao público em geral, porém as visitas 

escolares são marcadas antecipadamente, por agendamento. Toda visita é acompanhada 

por monitores do próprio Espaço da Ciência, em geral, estudantes universitários 

treinados para receber os visitantes e dar explicação referente às exposições. 

Os visitantes assinam um livro constando a data da visitação. Quando se trata 

de visitas escolares e universitárias, além do procedimento anterior, o professor 

responsável é convidado a realizar com a turma um trabalho ou atividade, retratando os 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante a visitação. 

A partir do ano de 2012, quando o coordenador, Prof. Ronaldo Novelli, 

aprovou seu projeto institucional de montagem de uma sala de cinema 2D e 3D, esta foi 

acoplada às atividades do Espaço da Ciência. Desde então, o Espaço da Ciência já 

utilizou a sala de Cinema diversas vezes, com um público de mais de 1.000 estudantes 

em mais de dois anos de atividades. Na sala de cinema o Espaço da Ciência reproduz 

filmes da natureza do Norte-Noroeste Fluminense, realizados por sua equipe de 

filmagens e edição. Até o momento são 25 filmes de curta metragem e vários vídeos 

técnico-científicos. 
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O Espaço da Ciência da UENF recebeu, a partir de sua implantação dentro do 

campus da UENF, 11.239 visitantes. Para este estudo (ano de 2014), uma média de 

1.339 visitantes passaram pelo Espaço da Ciência. Dessa média, 63% foram visitas de 

escolas públicas, 32% de escolas particulares e 5% visitas individuais (fig. 11). A 

observação dos relatórios mostrou as distinções nas abordagens entre os diferentes 

públicos, indicando este espaço não formal de ensino como um importante meio na 

disseminação de conhecimento, principalmente por divulgar conhecimento sobre os 

ecossistemas da região, promovendo a contextualização dos conteúdos estudados. 

 

 
Figura 11: Visitas de escolas públicas e particulares no Espaço da Ciência - 2014 

 

Em cinco anos de funcionamento, uma média de 11.239 visitantes passou pelo 

Espaço da Ciência da UENF. Dessas visitas pode ser observado que o Espaço da 

Ciência - UENF atende ao interesse de vários públicos de diferentes idades, 

promovendo não simplesmente uma complementação da educação formal, mas sim a 

divulgação científica no contexto da região Norte Fluminense. Quanto à educação 

formal, a visitação ao Espaço da Ciência – UENF pode promover a contextualização 

dos conteúdos estudados em sala de aula, disseminar conhecimento sobre a região, 

favorecendo a participação destes estudantes nos debates regionais.  

Os conteúdos relativos à diversidade biológica, zoologia e meio ambiente, 

ministrados em sala de aula, podem tornar-se mais assimiláveis a partir da metodologia 

utilizada pelo Espaço da Ciência – UENF, além de promover a divulgação de 

conhecimentos que podem não estar disponíveis nos livros didáticos. 

 

 UENF Presente nas Ações de Empreendedorismo 

 

Associação de Mulheres Empreendedoras 
 

Grupo formado por nove mulheres que se conheceram por meio do Sebrae, no 

Programa Rio Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, onde nasceu a AME. Cada 
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uma das componentes fazia um tipo de artesanato diferente, decidindo assim trabalhar 

apenas com o bagaço da cana-de-açúcar, fazendo assim um resgate da história de 

Campos dos Goytacazes, que começou a crescer através da produção canavieira. A 

busca pela independência financeira e o fortalecimento da autoestima faz com que essas 

mulheres transformem o bagaço da cana em peças criativas, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. 

Desde a formação da AME, em 2008, conta-se com a assessoria técnica do 

Sebrae, que nos acompanha até hoje com consultorias e cursos. Somos uma associação 

que participa da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da UENF 

desde Junho de 2010. Por meio da ITEP, temos no espaço cedido na UENF alguns 

equipamentos comprados com receita do projeto da Universidade, além de água e luz, 

também custeadas pela mesma. 

Sempre que convidados, participamos de eventos realizados pela Economia 

Solidária, que é um projeto criado por parceria entre a UENF e a Prefeitura Municipal 

de Campos. Já fornecemos peças para uma fábrica de bolsas em Itaperuna, a Donna 

Onça, com nosso material indo para o Fashion Business e Rio-à-Porter.  

Fazemos parte do Bazar Social Itinerante da Petrobras, onde somos convidados 

a vender nossos produtos em períodos de comemorações importantes (dia das mães, 

Natal, etc.) há 4 anos. Participamos anualmente de feiras na UO-Rio, através da 

Petrobras. 

Através da grife Donna Onça, o nome da AME já esteve nos portais MSN, 

Terra, na novela Global ―Ti-ti-ti‖, nas revistas Vogue e L’OFFICIEL. Participamos de 

feiras realizadas pelo Sebrae periodicamente. Vendemos para a Rede Asta (RJ), 

empresa que faz revenda de produtos artesanais. Temos clientes em SC, RS, MG e RJ, 

indicados pela Rede Asta. Participamos da Feira Craft em São Paulo, onde foi lançado o 

catálogo de artesanato do Sebrae do ano de 2011. Participamos, por meio do Sebrae, da 

ExpoBrasil, realizada em Brasília em abril de 2012 e da 21ª e 22ª edição do Casa Cor. 

A InterTV (afiliada da Rede Globo), Rede Record e Terceira Via TV fizeram 

diversas reportagens mostrando o nosso trabalho. Participamos de ações da Ecoanzol, 

como projetos de resgate de memória cultural e artística da região, vinculados ao Porto 

do Açu. Em novembro de 2012 participamos do 2º IDANNF Afro Consciente, onde o 

estilista Nelcimar Pires desenvolveu a Noiva Afro, utilizando peças confeccionadas pela 

AME. 
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Fomos contemplados com a aprovação de um projeto enviado à Petrobras para 

doação de bens. Em março de 2013 participamos da Mostra Novos Talentos Femac 

Sierra, com o apoio da UENF. Participamos do II Fórum Mundial de Desenvolvimento 

Local, em outubro de 2013, e já fomos convidados a participar da próxima edição, que 

acontecerá em Turim/Itália, em 2015.  

Finalizamos os testes para a impermeabilização das nossas peças com resina de 

mamona, possibilitando o desenvolvimento de uma linha utilitária lavável para cozinha. 

Fomos contemplados em um edital da FAPERJ e aguardamos o crédito do 

valor do projeto para obtermos equipamentos próprios. Conseguimos 02 bolsas junto à 

ITEP e outras 05 junto à PROEX e dividimos de forma igualitária entre todas as 

integrantes. 

Temos a grata satisfação de ver nossos produtos gerarem mídias espontâneas 

nos principais meios de comunicação da região.  

 

 

 UENF Atuante na Preservação da Saúde 

 

Projeto DST/AIDS 

 

 

 
 

Dados de Identificação: 

 

Centro de Ciências do Homem / Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro  
 

Projeto de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Coordenadores: Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH/LEEL) e Maria Helena 

Ribeiro de Barros Barbosa (Assistente Social CCH) 
 

Pessoal envolvido: Equipe de Serviço Social/CCH 
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Síntese das Atividades Realizadas em 2014: Comunidades do Matadouro, 

Chatuba e Vila dos Pescadores. 

 

 Realização de palestras para adolescentes e adultos: 50; 

 Eventos temáticos: 18; 

 Distribuição de preservativos: 7.500; 

 Reunião semanal de equipe de cada comunidade e coordenação: 48; 

 Aplicação de formulários durante um mês de levantamento de dados 

sobre Gravidez na Adolescência, aos estudantes da Escola Municipal 

Wilmar Cava Barros, com tabulação de dados, faltando ainda análise dos 

resultados: 100; 

 Visitas domiciliares informativas: 95; 

 Aplicação de questionários aos moradores da comunidade da Chatuba 

para conhecer o grau de informação sobre as DST/AIDS: 500 (ainda não 

concluído); 

 Aulas de capoeira para grupo de 25 adolescentes – Vila dos Pescadores: 

24; 

 Participação na Semana de Extensão/UENF, apresentação de Banner, 

com Stand DST-AIDS na Casa Ecológica e apresentação do grupo de 

capoeira da Vila dos Pescadores na Casa Ecológica/UENF;  

 Stand DST/AIDS – visita das escolas da rede municipal e estadual de 

Campos e municípios vizinhos durante a Semana de Extensão;  

 Visita do Lions Club à Comunidade Vila dos Pescadores para doação de 

25 uniformes da capoeira. 

 

No Campus da UENF 

 

Disponibilização de preservativos nos banheiros da Universidade, incluindo o 

Dia Mundial da luta contra a AIDS e outros eventos internos: 61.488 

preservativos. 

Palestras em Escolas e Empresas:  

 

 Escolas Municipais, Estaduais e Particulares: 30; 

 Empresas/Instituições: 20; 
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 Educação Física 

 

Atividades desenvolvidas pelo setor em 2014: 

 

 

 

1- Natação 

Horário e frequência 

 

                                 2ª e 4ª feira -17:30h    3ª e 5ª feira - 17h     3ª e 5ª feira 18h 
Janeiro ------------ ------------ 14 

Fevereiro 13 22 ----------- 

Março 20 22 16 

Abril 19 19 13 

Maio 22 16 16 

Junho 23 19 10 

Julho 25 20 22 

Agosto 26 24 22 

Setembro 26 25 21 

Outubro 27 22 25 

Novembro 10 23 12 

Dezembro 11 30 19 

 

 

2- Projeto Natação / Futsal (recreação) para Filho de Funcionário. 

                                                     Manhã          Tarde 
Janeiro ----------------------- ------------------------------ 

Fevereiro 14 13 

Março 19 22 

Abril 17 20 

Maio 19 20 

Junho 11 18 

Julho 5 9 

Agosto 5 10 

Setembro 6 17 

Outubro 6 14 

Novembro 6 12 

Dezembro 6 13 
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 UENF Promovendo o Desenvolvimento Regional 

 

Incubação de Empresas 

 

 

A ITEP é um Programa de Extensão Universitária da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), criado em 2007 e regulamentado em 2009 

pelo CONSUNI, objetivando: 

a) A valorização social do trabalho (enfoque em modelo da economia 

solidária); 

b) Incubar e assessorar a gestão e o processo produtivo dos empreendimentos 

solidários autogestionários como: cooperativas populares, associações de 

produção, grupos autogestionários, clubes de trocas, bancos comunitários e 

redes de produção, comercialização e consumo ligados à economia 

solidária; 

c) Organizar e fortalecer os movimentos sociais ligados à política pública de 

economia solidária e de inclusão digital comunitária;  

d) Indução de políticas públicas junto a gestores públicos ligados à economia 

solidária e inclusão digital comunitária nas regiões Norte e Noroeste 

Fluminense; 

e) Produção Científica para a área. 

 

A Gestão do Programa deve ser feita pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários, sob a supervisão da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários, por 

meio da indicação de grupo técnico para implementar, analisar e empreender a ITEP.  

A ITEP neste ano de 2014 sofreu cortes e se desestruturou em seu 

planejamento. Atualmente atua em 09 projetos que recebeu apoio do edital de extensão, 

sendo que somente dois projetos estão em boas condições para obter resultados e metas 

planejadas. As duas principais linhas de atuação são em trabalho e renda (foco no 

modelo de economia solidária) e inclusão digital comunitária.  
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Projetos aprovados em Edital PROEXT/MEC/Convênio para ser 

executada 2013/2014. 
 

a) 02 projetos no valor de R$ 100.000,00; 

b) 02 Programas no valor de R$ 300.000,00. 

 

Proposta 2014/2015 

 

Projetos e principais resultados 

 

Projeto 1 – Fortalecimento da Rede de Economia Solidária do Norte 

Fluminense- Ano 4  

 

O presente projeto busca fortalecer a Rede de Economia Solidária do Norte 

Fluminense, instituída em 2010, através do estímulo à criação e melhoria de produtos, 

da formação da rede de compras coletivas, da sedimentação do Circuito Goitacá EcoSol 

como espaço próprio de comercialização da Rede e fortalecimento do movimento de 

economia solidária na Região Norte Fluminense.  O foco este ano está voltado a grupos 

ligados à cultura, ao artesanato, à reciclagem e reaproveitamento de materiais, aos 

assentamentos rurais e comunidade pesqueira de Campos dos Goytacazes, São João da 

Barra, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana.  

 

Projeto 2 - Inclusão Digital Comunitária: Gestão e Formação para 

Telecentros Comunitários de Campos e Cardoso Moreira/RJ 

- (Ano 4). 

 

O projeto está voltado à gestão de telecentros comunitários iniciada em 2010 

pela ITEP/PROEX. Este projeto tem origem da parceria/convênio SELEÇÃO 

PÚBLICA DE PARCERIAS - MP/MCT/MC – nº 01/2010 do PROGRAMA 

NACIONAL DE APOIO A INCLUSÃO DIGITAL NAS COMUNIDADES–

TELECENTROS.BR. A UENF/PROEX/ITEP participou com a proposta ―Web4Free - 

Internet Grátis para Todos‖ e foi selecionada. Ao todo, 22 (vinte e dois) telecentros 

comunitários em Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira/RJ, nas áreas urbanas e 

distritais, ligados a associações de moradores, associações rurais e ONGs. A UENF 

renovou o convênio em 2013 para mais dois anos de parceria, além desta o projeto deve 

receber apoio do PROEXT/MEC (edital aprovado).  
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Projeto 3 - Gestão de Provedores Comunitários e Comunidades Digitais 

em Campos dos Goytacazes/RJ: Marrecas, Baixa Grande, Rio 

Preto e bairro Matadouro.  

 

O Projeto WEB4FREE – INTERNET GRATIS PARA TODOS foi 

apresentado na FAPERJ no Edital FAPERJ Nº 11: APOIO À INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2009 pelo Instituto Bem 

Estar Brasil (IBEB) em parceria com a UENF (ITEP). O Projeto acumulou um 

patrimônio de 06 provedores comunitários instalados  

 

Projeto 4 - Incubação de Empreendimentos Populares Integrantes da 

Rede de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 

Esta ação de extensão da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos 

Populares (ITEP) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) está direcionada à incubação de empreendimentos populares com potencial 

econômico e cooperativo, com perfil autogestionário, ligados à economia solidária, 

objetivando aumentar a capacidade de autogestão, organização formal, melhoria do 

processo produtivo e de comercialização. Estas ações estão ligadas a dois grupos 

incubados formalmente na ITEP: Associação de Mulheres Empreendedoras de Campos 

dos Goytacazes (AME) e a Cooperativa de Costureiras e Artesãs de Rio Preto 

(CCARP). A equipe de incubação atua também na seleção de futuros grupos a serem 

incubados que estão inseridos na Rede de Economia Solidária de Campos dos 

Goytacazes. A meta para os próximos 12 meses é incubar mais dois grupos a ser 

selecionado dentre os participantes da Rede. O trabalho de incubação envolve apoio na 

formação e capacitação integrantes de cada grupo, assessoria técnica e de gestão e 

melhoria da infraestrutura de produção para, assim, diversificar e ampliar o processo de 

comercialização. Neste processo, utiliza-se a metodologia da Pesquisa-ação, buscando 

observar e se adaptar às condições locais de educação e cultura, para que a tecnologia 

seja realmente entendida, absorvida e utilizada pelos integrantes dos grupos atendidos. 

A incubação propriamente dita está baseada em experiências de outras incubadoras 

universitárias e em metodologia própria da ITEP. 
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Projeto 5 - Circuito Goitacá de Economia Solidária: Outra Economia 

Acontece 

 

O Circuito Goitacá de Economia Solidária se constitui em espaço de 

comercialização e trocas solidárias feito de forma direta entre produtores e 

consumidores organizados. Foi projetado para atender 60 empreendimentos 

autogestionários e solidários, que possuam um projeto coletivo até abril de 2014. O 

Circuito tem edições semanais na UENF, no circuito universitário de economia solidária 

e eventos (feira) itinerantes de comercialização em 03 municípios da Região Norte 

Fluminense/RJ: Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis. 

Durante os eventos itinerantes são realizadas palestras e oficinas de formação. Nos 

circuitos semanais esta formação ocorre uma vez por mês.  

 

Projeto 6 – Design Solidário e Curadoria de Produtos como estratégia de 

fortalecimento do Movimento de Economia Solidária e da 

Rede de Economia Solidária Norte Fluminense- ANO 3. 

 

O projeto aborda o potencial do trabalho de curadoria, do design de produtos 

(solidário) e o desenvolvimento de identidades visuais para grupos autogestionários, 

ligados a Rede de Economia Solidária Norte Fluminense e a grupos ligados a 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares (ITEP/PROEX). As ações 

estão voltadas a inserir o design de produtos como tecnologia social de alcance a grupos 

populares, especialmente do artesanato, confecção e bijuterias, por meio dos 

conhecimentos da equipe técnica em melhorar os produtos dos grupos ligados à 

Incubadora, referenciados no ―projeto coletivo de produção e comercialização‖. Pela 

análise e estudo dos produtos desenvolvidos pelos grupos, a equipe identifica 

potencialidades e debilidades dos mesmos e propõem alternativas. Estes estão ligados 

aos conceitos de estética e design, caráter de utilidade e as técnicas de sustentabilidade 

que podem ser aplicadas ao produto. O estudo aborda a origem/perfil dos grupos, a 

cultura do fazer/produzir, no potencial da matéria prima usada, agregando estas 

características na melhoria de produtos e, assim, valorizar e qualificar a produção com o 

objetivo de aumentar a aceitação dos produtos nos espaços de comercialização, como 

feiras, circuitos e pontos fixos ligados à economia solidária. A metodologia da pesquisa-

ação permitirá pactuarmos junto ao público alvo as ações necessárias que nos levem ao 



82 

 

cumprimento dos objetivos e metas. Os beneficiários são da Rede de Economia 

Solidária Norte Fluminense e empreendimentos coletivos incubados pela ITEP. 

A Rede de Economia Solidária possui, no momento, vinte e quatro grupos 

ativos. Os três primeiros encontros ocorridos da primeira etapa do workshop 

alavancaram as atividades de cada artesã, motivando-as para a próxima etapa de 

Desenvolvimento de Produto. Até o momento, os sentidos de projeto coletivo, design 

solidário, cooperativismo, política de economia solidária, comércio justo e comércio 

solidário, foram abordados simultaneamente. Agora, a equipe de design partiu da 

análise e reconhecimento dos processos de desenvolvimento dos produtos para criar 

uma ficha catalográfica dos grupos, que conterá dados que possibilitem criação de uma 

identidade criativa para o grupo. As fichas estão sendo finalizadas antes do avanço para 

as próximas etapas. 

 

 

 UENF Promovendo a Geração de Emprego e Renda 
 

Projeto Caminhos de Barro 
 

 
 

 

 

O Projeto Arte, Educação e Cidadania: Oficina de Arte Cerâmica "Caminhos 

de Barro‖, iniciou-se no ano de 2000, no âmbito do Centro de Ciências do Homem da 
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UENF, com a expectativa de criar um espaço alternativo e privilegiado para a educação 

e a formação artística, cultural e técnica da comunidade do Município de Campos, 

contribuindo para o processo de desenvolvimento econômico do Pólo Cerâmico da 

região, fomentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

A Oficina trabalha em parceria com o Colégio Estadual Leôncio Pereira 

Gomes, e constitui hoje um dos projetos de extensão universitária, concebido como uma 

estratégia para fomentar o desenvolvimento humano local. 

Sua finalidade é educar para a cidadania, através da capacitação integral na arte 

da cerâmica, a população desfavorecida da comunidade de São Sebastião e localidades 

vizinhas, locus privilegiado de produção artesanal e industrial de telhas e tijolos do 

Município de Campos dos Goytacazes. 

O Projeto atravessa hoje sua etapa de consolidação, percorrendo com êxito seu 

caminho de legitimação local, baseado no alcance das transformações materiais 

realizadas no espaço escolar, na dinâmica do processo e nos resultados concretos do 

trabalho junto à primeira geração de ceramistas formada no seu âmbito. 

O conjunto de atividades programadas para o ano de 2004 compreende ações 

que têm como objetivo gerar e desenvolver novas competências laborais e novas formas 

de comercialização da produção vinculadas às artes da cerâmica popular, tendo como 

fundamento a formação de cidadãos conscientes, capazes de enfrentar os desafios dos 

novos tempos com novos olhares, sensibilidades, instrumentos e estratégias alternativas 

ao modo de produção vigente. 

Simultaneamente, se deseja estimular e fomentar a formação de parcerias 

especializadas com instituições da esfera pública, projetos similares e ONG´s, numa 

estratégia de mobilização e integração social mais ampla e cooperativa, orientada para a 

busca de soluções inovadoras, com vistas a um modelo sustentável de economia 

solidária, para os grupos desfavorecidos da comunidade de São Sebastião e localidades 

vizinhas. Este movimento de articulação social pretende abrir e configurar um novo 

horizonte de possibilidades, capaz de ampliar e inserir a população local no restrito 

mercado de trabalho da região. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 UENF Promovendo a Qualidade de Vida no Campus 
 

Projeto Terceira Idade em Ação 

 

 

 
 

O Projeto Terceira Idade em Ação se constitui em um espaço de apoio 

socioeducativo para os idosos a partir de 55 anos, conforme classificação do Estatuto do 

Idoso – Lei nº 10.741/2003, proporcionando a frequência de segunda à sexta-feira, das 

08 às 12 horas, desenvolvendo atividades físicas, culturais associativas e de educação 

para a cidadania. As atividades propostas são: artesanato, saúde e educação, 

informática, hidroterapia, dança, psicologia e arte-terapia, fisioterapia, yoga e 

meditação, atividades esportivas, de lazer e culturais, assistência e de saúde. São 

desenvolvidas por meio de minicursos, palestras educacionais e oficinas. 

As atividades são desenvolvidas por profissionais qualificados, nas quais, 

inicialmente, é realizada uma entrevista individual (anamnese) com todos os idosos que 

desejam participar do projeto, com objetivo de obter informações que possam 

corroborar para a melhor participação dos idosos nas atividades propostas. É solicitado 

parecer médico, atestando as condições de saúde para que possam participar das 

atividades oferecidas pelo projeto. As atividades são realizadas na Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, sendo nos espaços do Centro de 

Ciências do Homem – CCH, Espaço Proex, na piscina, quadra desportiva e nas vias de 

acesso do campus para a realização das caminhadas. 

 

 

 



85 

 

 UENF Promovendo a Inserção da Comunidade nas IES 
 

Projeto Pré-Vest UENF 
 

Criado em agosto de 1995, a partir da iniciativa de estudantes de graduação, 

auxiliados por pós-graduandos e professores da UENF, com o objetivo último de 

preparar estudantes de baixa renda das regiões Norte e Noroeste Fluminense para o 

concurso vestibular da UENF, o PRÉ-VEST, curso gratuito, sem fins lucrativos, 

idealizado, coordenado e mantido essencialmente por acadêmicos da UENF, todos 

voluntários, visa a redução da discrepância entre as chances reais de acesso destes 

estudantes, em geral, advindos de escolas públicas, em relação aos estudantes com nível 

socioeconômico mais privilegiado. Registrando resultados positivos desde sua criação, 

o Programa vem mantendo uma média de 60% de aprovação de seus estudantes nos 

últimos vestibulares de universidades públicas. Os primeiros ex-alunos do curso já se 

formaram e alguns deles ingressaram em Programas de Pós-Graduação (Mestrado), 

demonstrando serem detentores de um potencial produtivo que só pôde se expressar 

mediante a chance representada pelo Pré-Vest/UENF. 
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5 ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E      

INSTITUCIONAIS (ASSAII) VINCULADA À VICE-REITORIA 

 

5.1 – Vice-Reitoria  
 

As atividades da Vice-Reitoria em 2014 foram fundamentalmente: 

 

1. As delegadas pelo Reitor, de representação institucional e participação 

em negociações de interesse acadêmico da UENF; 

2. Substituição do Reitor em suas ausências; 

3. Representação da UENF no Fórum de Desenvolvimento Permanente do 

Estado do Rio de Janeiro; 

4. Responsabilidade pelo setor de relações internacionais e 

interinstitucionais da UENF, cuidando da ampliação das ações da 

ASSAII – Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais. 

Esta última atividade é a mais envolvente e, por isso, segue relatório detalhado 

das suas ações em 2014. 

 

5.2 – PRINCIPAIS AÇÕES DA ASSAII  

Esta assessoria teve como proposição inicial promover a ampliação das ações 

relacionadas a cooperações interinstitucionais dentro e fora do Brasil, coordenada por 

um assessor nomeado pelo Reitor da UENF. O Assessor tem como principais funções a 

representação da UENF nos fóruns dentro e fora do país, a negociação de propostas de 

pós-graduação e graduação e a divulgação de oportunidades para a comunidade 

uenfiana. Abaixo seguirão as principais ações da assessoria durante o ano de 2014. 

 

 Acordo Abruem Santander para mobilidade estudantil (12/03/14) 
 

Em reunião realizada na última quarta-feira, 12/03/2014, a Associação 

Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e o Banco 

Santander firmaram um acordo de cooperação no âmbito do programa Santander 

Universidades, que atua com a intenção de apoiar iniciativas voltadas para a educação 

superior através da disponibilização de instrumentos voltados para o desenvolvimento 

do ensino. 

O acordo irá propiciar a estudantes de graduação de instituições de ensino 

superior estaduais ou municipais realizar cursos em outras universidades nacionais ou 

internacionais. Segundo o vice-reitor da UENF, Edson Corrêa da Silva, o convênio 
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disponibilizará bolsas para as universidades participantes e caberá a cada instituição, por 

meio de processos internos, selecionar os estudantes que serão agraciados. Em 2012 a 

UENF teve uma experiência onde o programa Santander Universidades disponibilizou 

20 bolsas para aprendizado de língua espanhola. 

— Deveremos aqui na UENF estabelecer nossos critérios de seleção, que 

poderão acompanhar a experiência anterior da ASSAII e da PROGRAD em 

circunstâncias parecidas — explica Edson, lembrando que a iniciativa é mais uma das 

ações de mobilidade e internacionalização realizadas pela UENF, que já atua juntamente 

ao Programa Nacional Ciência sem Fronteiras e o USA-Education, que disponibiliza 

aos estudantes vouchers para a realização de exame de língua inglesa TOEFL. 

Na mesma reunião foi também assinado um convênio de apoio ao Programa de 

Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades, que 

tem o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico de estudantes de graduação entre 

universidades de dez países da região da Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, 

Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

 EUA buscam aproximação com universidades brasileiras (04/06/14) 

 

Estande brasileiro no Nafsa 2014 
 

A UENF participou, pelo terceiro ano consecutivo, do maior evento 

internacional de interação entre as universidades, o Nafsa 2014 - Annual Conference & 

Expo, ocorrido na cidade de San Diego, Califórnia, Estados Unidos. O encontro 

aconteceu de 25 a 30/05/2014 e os contatos feitos durante o evento já tiveram um 

desdobramento concreto: na quarta-feira, 04/06/2014, o cônsul geral dos Estados 

Unidos no Brasil, John S. Creamer, recebeu representantes das principais universidades 

do estado do Rio de Janeiro para um jantar. Tanto no Nafsa quanto no jantar na casa do 

http://www.uenf.br/portal/images/fotos/Eventos/Eventos%20externos/NAFSA%202014%20-%20DSC01790%20500%20x%20768.jpg
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cônsul, a UENF foi representada pelo professor Carlos Logullo, da ASSAII (Assessoria 

de Assuntos Internacionais e Institucionais). 

Os EUA estão empenhados em intensificar o intercâmbio com universidades 

das Américas através do programa "One Hundred Thousand Strong in the Americas", 

que concede bolsas de intercâmbio internacional e tem parentesco com o programa 

"Ciência sem Fronteiras", do governo brasileiro. Por este motivo, a representação norte-

americana visitou com especial atenção o estande do Brasil no Nafsa 2014 e programou 

o jantar na casa do cônsul. 

 

Encontro na casa do cônsul John Creamer 

Foram convidadas as universidades públicas do Rio de Janeiro e a nossa rede 

de assessorias internacionais, Reari. Várias universidades com quem a UENF já mantém 

relações de cooperação foram visitadas durante o evento nos EUA. No último dia, 

30/05/2014, a delegação brasileira visitou a University of South California, após reunião 

no Consulado Brasileiro em Beverly Hills. Também houve contatos com a Universidade 

Politécnica da Califórnia (Cal Poly), que foi o primeiro destino de estudantes da UENF 

integrados ao programa "Ciência sem Fronteiras". 

 

Visita à University of South California 
 

http://www.uenf.br/portal/images/fotos/Eventos/Eventos%20externos/Visita%20Consul%20EUA%20John%20S%20Creamer%20-%2004-06-14%20-%20500%20x%20667.jpg
http://www.uenf.br/portal/images/fotos/Eventos/Eventos%20externos/University%20of%20South%20California%20-%20DSC01883%20-%20500%20x%20667.jpg
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O estande brasileiro no Nafsa 2014 - "o mais bonito e bem estruturado" já visto 

pelo representante da UENF - foi montado por iniciativa dos Ministérios da Educação, 

das Relações Exteriores e do Turismo e ainda da Capes e Embratur. A coordenação do 

estande ficou a cargo da Faubai (Associação de Assessorias de Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais), com a participação da comissão 

Fulbright, dos Estados Unidos, que tem representação no Brasil. As duas edições 

anteriores, às quais a UENF também esteve presente, foram realizadas em Saint Louis 

(2013) e Houston (2012). 

 

 Acompanhamento de Ranking Universitário   

 

UENF em destaque na Folha de SP 

Com a quinta colocação no Brasil no quesito "publicações por docente", a 

UENF figura no Ranking Universitário Folha (RUF) 2014, publicado esta semana pelo 

jornal Folha de São Paulo. Na ponderação do conjunto de parâmetros, a UENF aparece 

em 74º lugar entre as 192 universidades do país. 

A UENF também se destaca com o oitavo lugar entre as 192 universidades no 

que se refere ao subindicador "bolsistas do CNPq" e com o 11º lugar no que se refere ao 

subindicador "número de citações por docente". 

O ranking considera cinco indicadores: pesquisa, em que a UENF ficou em 31º 

lugar; inovação (37º); internacionalização (64º), ensino (126º) e mercado (150º). Os 

quesitos "publicações por docente", "bolsistas do CNPq" e "número de citações por 

docente" são componentes do indicador "pesquisa". 

As posições finais em cada indicador e no ranking como um todo dependem de 

aspectos objetivos e subjetivos. Como explica a Folha de São Paulo, o número de 

estudantes formados, por exemplo, influi decisivamente na posição no ranking. Mesmo 

tendo parâmetros objetivos de qualidade no ensino, uma instituição recente ou com 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/09/1511145-numero-de-alunos-formados-pesa-na-opiniao-do-mercado.shtml
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poucos egressos deixa de ganhar pontos por ser menos conhecida e citada pelos 

responsáveis pela área de recursos humanos das empresas. 

No indicador "ensino", a UENF figura com destaque nos aspectos objetivos, 

ficando em primeiro lugar no que tange a "professores com doutorado" e a "professores 

com dedicação integral" e em 17º em "nota no Enade". Mas a instituição não pontua no 

subindicador "avaliadores do MEC", já que seus cursos são avaliados pelo Conselho 

Estadual de Educação. Isto explica a posição 126 no item "ensino". 

 

 Vice-cônsul fala sobre 'Estudos nos EUA' (30/09/14) 

 

Aconteceu no dia 30/09/2014 a palestra informativa sobre ―Estudos nos 

Estados Unidos‖. A palestra será proferida pelo vice-cônsul Matt Bushell e Ana Maria 

Morett, no Centro de Convenções Oscar Niemeyer, que depois foram recebidos no 

Gabinete da Reitoria. 

A palestra, organizada pela Assessoria de Assuntos Internacionais e 

Institucionais da UENF (ASSAII), será realizada em português e, além das informações 

sobre estudos, serão disponibilizados detalhes sobre a obtenção do visto para os EUA. 

 

 UENF sedia Encontro de Estratégias de Internacionalização (09/10/14) 
 

 

Em 15/05/12, a UENF recebeu os membros da Reari na Casa Ecológica 

 

A UENF sediou, em 09/10/2014, o 1º Encontro de Estratégias de 

Internacionalização das Instituições de Ensino Superior no Brasil. O evento foi 
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realizado no Centro de Convenções Oscar Niemeyer, com a participação de 

representantes de instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro e 

também de universidades estrangeiras. A coordenação foi da Rede das Assessorias de 

Relações Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro 

(Reari). 

Foram abordados os seguintes temas: ―Como estruturar um escritório de 

assessoria internacional‖; ―Internacionalização de currículos acadêmicos‖; ―Estratégias 

de financiamento para internacionalização‖; e ―Principais agências internacionais que 

atuam no Brasil‖. 

A internacionalização é hoje o principal ponto para avaliação das instituições 

no mundo. Com o programa Ciência sem Fronteiras, do Governo Federal, o Brasil 

decidiu entrar nessa linha filosófica de ação e o fato de a UENF ter sido escolhida para 

sediar o evento foi de fundamental importância para a instituição, para os estudantes de 

graduação e pós-graduação e, também, para a qualificação dos programas de pós-

graduação da Universidade. 

 

 Conferência internacional sobre mobilidade acadêmica (16 a 19/09/2014) 

 

 

A UENF foi uma das 25 instituições brasileiras a participar, de 16 a 

19/09/2014, em Praga, da European Association for International Education (EAIE 

2014), conferência internacional que reúne universidades do mundo todo para discutir 

questões ligadas à cooperação institucional e mobilidade estudantil no ensino superior. 

Cerca de 5 mil pessoas participaram da conferência. Das instituições sediadas 

no estado do Rio de Janeiro, além da UENF estiveram presentes a UFF, a UFRJ, a 

PUC-Rio, a Uerj, Cefet-RJ e a UniRio. O tema central do encontro foi ―Stepping into a 

http://www.eaie.org/home/conference/prague.html
http://www.eaie.org/home/conference/prague.html
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New Era‖ (Entrando em uma Nova Era). O maior estande foi o do Brasil. Das 

universidades mais importantes do país, a única que não estava presente era a USP. 

Para o Brasil, um dos pontos altos da Conferência foi a reunião ocorrida entre 

as universidades russas e brasileiras. Cerca de 15 universidades russas participaram da 

reunião, na qual foram discutidas diversas propostas de cooperação entre os dois países, 

havendo boas perspectivas de cooperação, principalmente na área científica. 

Ainda como fruto da EAIE 2014, a ASSAII deverá disponibilizar material de 

estudo para estudantes que desejam participar do Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL), exame que busca avaliar a capacidade de entender o inglês em nível 

acadêmico e que é requerido para a maior parte dos estudantes que desejam ingressar 

em universidades estrangeiras. 

EM 09/10/2014, a UENF sediou o 1º Encontro de Estratégias de 

Internacionalização das Instituições de Ensino Superior no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 Doutorado-sanduíche reverso traz estudantes estrangeiros à UENF (07/14) 

 

 

Tae Kin e o professor Carlos Logullo (à direita) 

 

A Pós-Graduação da UENF está recebendo seus primeiros estudantes na 

modalidade doutorado-sanduíche reverso, no qual o estudante estrangeiro faz uma parte 

de seu doutorado na UENF, retornando depois para sua universidade de origem. O 

doutorado-sanduíche reverso da UENF conta com apoio financeiro da Fundação Carlos 

Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

Por enquanto, são dois estudantes: o coreano Tae Kim, de 24 anos — que vive 

nos Estados Unidos desde os quatro anos de idade — e a portuguesa Daniela Marques, 

de 30 anos. Kim, que desenvolve estudos voltados para o controle do carrapato, é 

orientado pelo professor Carlos Logullo, do Laboratório de Química e Função de 
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Proteínas e Peptídeos (LQFPP). Já Daniela realiza ensaios na centrífuga geotécnica e 

tem a orientação do professor Fernando Saboya Júnior, do Laboratório de Engenharia 

Civil (LECIV). 

A inserção de estudantes de outros países em Programas de Pós-Graduação da 

UENF tem um efeito otimizador, no sentido de quebrar barreiras dos estudantes 

brasileiros, incentivando nossos estudantes a adquirirem experiências no exterior. Essas 

inserções tendem a crescer, em decorrência de novos convênios e parcerias que estão 

ocorrendo, diz o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Antonio Teixeira do Amaral 

Júnior. 

 

 

 Encontro sobre Internacionalização reúne várias instituições (09/10/14) 

 

 

Representantes de cerca de dez instituições participaram em 09/10/2014, no 

Centro de Convenções Oscar Niemeyer, do 1º Encontro de Estratégias de 

Internacionalização das Instituições de Ensino Superior no Brasil. Coordenado pela 

Rede das Assessorias de Relações Internacionais das Instituições de Ensino Superior do 

Estado do Rio de janeiro (Reari), o Encontro foi aberto pelo vice-reitor da UENF, Prof. 

Edson Corrêa, que também está à frente da Assessoria de Relações Internacionais e 

Institucionais da UENF (ASSAII). 

Ao iniciar o Encontro, a professora Cristina Russi Furtado, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), falou sobre o Departamento de Cooperação 

Internacional da UERJ, criado em 2001, no âmbito da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa. Ela informou que a Universidade, criada em 1950, possui atualmente cerca 

2.300 professores e 30 mil estudantes, dos quais 25 mil estão nos 100 cursos de 

graduação e 5 mil nos 55 programas de pós-graduação oferecidos pela instituição. 
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Ainda pela Uerj, participaram Andreia Batista Vieira, Rosane Vidal Vargas 

Leal e Marcela do Carmo Silva. Pela Fundação Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste (UEZO), participaram Leonardo Costa e Bárbara da Silva e Souza Lorca. O 

Encontro teve ainda a presença de Izabel Cristina Dias de Souza e Vitor Alevato do 

Amaral (UFRJ), Ana Cristina de Freitas Oliveira e Ísis Sardinha (UFRRJ), Ângela 

Norte e Suzana Maria Alves Cardozo (Cefet/RJ), Adriana Rigueira e Cassia do Carmo 

Andrade Lisboa (IFRJ), Ricardo Borges Alencar (PUC-Rio), Cíntia Letícia Fernandes 

da Silva, Neuziane de Araújo Cardoso (UFF), Priscilla Haddock e Caio Meira (Faperj). 

Durante o encontro, foram abordados os temas ―Como estruturar um escritório 

de assessoria internacional‖, ‖Internacionalização de currículos acadêmicos‖, 

―Estratégias de financiamento para internacionalização‖ e ―Principais agências 

internacionais que atuam no Brasil‖. Pela UENF também esteve presente o Prof. Carlos 

Logullo, Assessor de Assuntos Internacionais e Institucionais. 

 

 

 Sala de Aprendizagem de Línguas (06/11/14) 

 

 

Ensino de línguas deve abrir novos caminhos para internacionalização 

 

Com a presença dos membros do Conselho Curador da UENF, foi inaugurada, 

em 06/11/2014, a Sala Multimeios de Aprendizagem de Línguas, no primeiro andar do 

prédio E1. Equipado com 16 terminais de computador, o novo espaço tem por objetivo 

oferecer aos estudantes da UENF a possibilidade de aprimorar o conhecimento de 

línguas a partir do uso de recursos da Tecnologia de Informação (T.I.). 

O novo espaço foi estruturado com o apoio financeiro da FAPERJ, mediante 

aprovação de um projeto encaminhado pela Assessoria de Assuntos Internacionais e 

Institucionais da UENF (ASSAII). O funcionamento da Sala Multimeios de 

Aprendizagem de Línguas ficará a cargo do Diretor do Centro de Ciências do Homem 

da UENF (CCH). 
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A inauguração ocorreu logo após a reunião do Conselho Curador, com a 

presença de Roberto Guimarães Boclin (representante da Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia) e de Paulo Sérgio Braga Tafner (representante da Secretaria de 

Estado de Fazenda). 

Pela UENF, estiveram presentes, além do Reitor e do Vice-Reitor, os Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, Antônio Teixeira do Amaral Júnior; de 

Graduação, Ana Beatriz Garcia; e de Extensão e Assuntos Comunitários, Paulo Nagipe; 

bem como o Prof. Carlos Logullo, da ASSAII; o Chefe do Hospital Veterinário, 

Reginaldo Fontes; o Diretor Geral Administrativo, Antônio Constantino de Campos; o 

Diretor do Centro de Ciências do Homem (CCH), Sérgio Arruda de Moura; o Prof. 

Arnoldo Rocha Façanha (representante dos docentes no Conselho Curador) e o técnico 

administrativo Maurício Falcão (representante dos servidores técnico-administrativos no 

Conselho Curador). 

 

 

 A ASSAII negociou e formalizou convênios em 2014: 

 

Dentro da política adotada de assinar compromissos de cooperação com 

universidades estrangeiras com as quais interesses mútuos eram previamente claros, em 

vários casos com o envolvimento anterior entre pesquisadores da UENF e de instituição 

potencialmente parceira, em 2014 cinco acordos foram formalmente firmados e outros 

nove estão em andamento: 

1- Alemanha – Fraunhofer – Gesellschaft Zur Forderung der Angewandten 

Forschung E. V.; 

2- Argentina – Instituto Nacional de Tecnologia Aagropecuária – INTA; 

3- Colômbia – Universidad de los Llanos; 

4- Coréia do Sul – Chungnam National University; 

5- Cuba – Universidad de Granma; 

6- E.U.A. – Fairfield University; 

7- E.U.A. – North Dakota State University; 

8- E.U.A. – Rutgers University; 

9- E.U.A. – University of Georgia; 
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10- E.U.A. – University of Washington; 

11- E.U.A. – Texas A & T; 

12- Espanha – Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas – CIEMAT; 

13- Espanha – Universidad de Almería; 

14- Espanha – Universidad de Jaén; 

15- Holanda – Delft University of Technology; 

16- Irlanda do Norte – Moynoth University; 

17- Japão – Hokkaido University; 

18- Portugal – Universidade de Coimbra; 

19- Portugal – Universidade do Minho; 

20- Reino Unido – Heriot-watt University; 

21- Reino Unido – University of Hull; 

 

 A ASSAII atuou em diversas assessorias a visitantes estrangeiros 

A ASSAII atuou em diversas ações de orientação de recepção de estudantes e 

pesquisadores estrangeiros, auxiliando em ações para orientação de providências 

relacionadas à cobertura de seguro-saúde, obtenção e reconhecimento de vistos 

estrangeiros, alocação e legalização de estrangeiros no país, desembaraço de 

documentações em diversos consulados e embaixadas e desembaraços funerários para 

familiares de estrangeiros que trabalhavam na UENF junto aos consulados 

correspondentes.  

 Evolução, destino e origem dos estudantes de graduação e de pós-graduação 

que estiveram no exterior em 2014 

Em 2014, como resultado da política de intercâmbio internacional da UENF, 

vários estudantes, entre graduação e pós-graduação, estiveram em universidades de 

diversos países. Isto revela o esforço institucional, principalmente da ASSAII, 

PROGRAD, PROPPG, coordenadores, professores e estudantes. Nos gráficos abaixo se 

pode verificar o avanço que esses números representam e a sua distribuição. 
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Comparativo da quantidade de estudantes que estiveram no exterior em 2012, 2013 e em 2014, 

tanto da Graduação quanto da pós-graduação. 

 

 
Comparativo por países dos estudantes de graduação  

que estiveram no exterior em 2014 

 

 

 

 
Comparativo por países dos estudantes da pós-graduação  

que estiveram no exterior em 2014 
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Comparativo por cursos de graduação dos estudantes  

que estiveram no exterior em 2014 

 

 
Comparativo por programas de pós-graduação  

de estudantes que estiveram no exterior em 2014 

 

 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS PARA 2015 

 

Percebe-se que estamos atingindo uma estabilidade nos números de estudantes 

enviados ao exterior e na recepção de estrangeiros. Atribui-se a isso uma limitação de 

recursos aplicados e limitação de infraestrutura básica da ASSAII, que certamente seria 

ampliado com a criação da Diretoria de Internacionalização, assumindo um novo status 

acadêmico a este setor da UENF. A estratégia para o avanço do processo de 

internacionalização e de cooperação interinstitucional em geral, da UENF, impõe 

algumas etapas de médio e curto prazo: 

a) ampliar a capacidade laboratorial de estudos de línguas; 

b) avançar na nossa estrutura de apoio a estudantes estrangeiros para que a 

UENF possa, efetiva e seguramente, receber os estudantes, principalmente 

de graduação, de instituições universitárias do exterior; 

c) facilitar a mobilidade estudantil nos âmbitos da graduação e da pós-

graduação; é então necessário estabelecer programa de financiamento dos 

estudantes para tal fim; 
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d) desenvolver mais efetivamente nossa potencialidade de cooperação 

científica com o exterior; é preciso gerar capacidade de financiar visitas 

mútuas entre pesquisadores e gestores da UENF e de instituições 

potencialmente parceiras; 

e) prospectar ações de cooperação interinstitucional, mesmo de âmbito 

internacional, que venham a se integrar no grande potencial extensionista da 

UENF. 

Para avançar nessas metas pretende-se consolidar em 2015 dois novos 

programas de trabalho da UENF: 

a) Apoio à atividade acadêmica de fomento à cooperação internacional; 

b) Apoio à mobilidade estudantil de fomento à cooperação nacional e 

internacional. 

Estes programas deverão ser organizados com a participação das Pró-Reitorias 

da UENF. Além disso, a implantação de laboratório de apoio ao ensino de línguas 

estrangeiras na UENF será procedida com recursos FAPERJ obtidos pela ASSAII, 

reforçando nossas demandas nessa área. 

Os resultados obtidos pelas ações de internacionalização da UENF demonstram 

que é uma atividade fundamental, está se consolidando rapidamente e atendendo as 

fortes demandas dos nossos setores de pesquisa, graduação e pós-graduação. Os 

números obtidos em 2014 para estudantes no exterior e acordos de cooperação 

internacional são expressivos e indicam que o setor deverá continuar crescendo a altas 

taxas nos próximos anos, devendo a UENF estruturar-se para atender essas demandas. 

 

       Prof. Edson Corrêa da Silva                                    Prof. Carlos Logullo 

                 Vice-Reitor                        Assessor da Reitoria para Assuntos Internacionais 
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6 AGÊNCIA DE INOVAÇÃO  

 

6.1 – Setor de Administração de Convênios e Contratos 
 

A administração de convênios com o Governo Federal, administrados pela 

UENF, é conduzida pelo TNS Paulo Roberto Moreira. A seguir, um balanço dos 

recursos captados e o número de convênios administrados pela UENF, de 2008 a 2014. 

Em 2014, foi incrementada a equipe para administração e prestação de contas de 

convênios. Desde novembro de 2014, a equipe consiste de 03 TNM (Rayane Kelli dos 

Reis Ferreira, Vanessa Tharla dos Reis Ferreira, Carla Beatriz Lima Klem) mais um 

TNM com cargo em comissão (Adilson Vieira de Souza), além do TNS Paulo Moreira. 

A intenção é estar apto a conduzir convênios com o Governo Federal de acordo 

com as novas regras estabelecidas, bem como em 2015 centralizar novamente a 

administração e prestação de contas de convênios com o Governo Federal.  

 

Convênios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recursos 

Captados 

(R$) 

10.212883,93 7.963.593,11 14.969.573,58 3.111.672,48 5.375.655,62 3.042.931,56 4.254.190,79 

Convênios 

em 

vigência 

6 8 11 15 16 20 15 

 

Prestação de contas de convênios: em 2014 foram finalizadas e enviadas ao 

Governo Federal prestações de contas de convênios, conforme abaixo. Importante 

ressaltar que todas foram entregues no prazo estipulado. 

 

Nº SIAFEM Referência Data de entrega 

3647 PROAP 072/07 

2009/2010 

2010/2011 

2012/2013 

 

07/07/2014 

25/07/2014 

19/08/2014 

6155 Parfor 086/10 - Parcial 30/01/2014 

6222 PIBID 127/10 07/07/2014 

6225 Pro-Equip 053/10 30/09/2014 

6429 Capes UAB 182/10 03/11/2014 

6500 Capes UAB 176/10 22/01/2014 
 

A administração, processamento interno e guarda dos convênios e acordos que a 

UENF realiza com a sociedade é conduzida pelo TNS Ricardo Pohlmann. A seguir, um 

balanço dos novos convênios e acordos firmados, bem como o número de convênios 

vigentes em 2014.  
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Convênios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Novos 48 44 59 47 79 60 63 46 

Em vigência 97 84 107 115 112 112 115 116 

 

6.2 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 
 

A UENF mantém parceria com a Fundenor e Bio-Rio para a administração de 

convênios de captação de recursos extra-orçamentários. A tabela abaixo apresenta os 

recursos captados por convênios administrados por fundações no período de 2007 a 

2013. Cabe ressaltar que acima de 90% da captação foi advinda de convênios com 

FINEP (infraestrutura) e Petrobras (convênios de P&D). 

 

Fundenor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Convênios 

 

5.071.364,61 6.298.917,62 3.692.228,62 3.011.166,90 2.709.632,90 4.266.374,36 2.959.568,90 

Serviços 

 

211.509,84 495.245,56 731.483,04 763.716,11 595.054,58 419.165,23 511.494,33 

Eventos 

 

15.970,00 26.465,60 58.977,50 33.621,00 49.890,00 117.572,85 58.274,68 

Total 5.298.844,45 6.820.628,78 4.382.689,16 3.807.504,01 3.354.577,48 4.803.112,44 

 

3.529.337,91 

        

Bio-Rio 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Convênios 

 

  532.582,84 2.785.394,15 700.914,50 4.151.271,00 182.951,70 

        

Total 

Geral(R$) 

5.298.844,45 6.820.628,78 4.915.271,90 6.592.898,16 4.055.491,98 8.954.383,44 3.712.289,60 

 

 

6.3 – ASSESSORIA DE PATENTES 
 

A Assessoria de Patentes presta orientação e preparação dos textos para serem 

encaminhados ao INPI como pedidos de patentes ou modelos de utilidades, bem como 

acompanha os processos junto ao INPI. Também atua no registro de softwares e marcas. 

 

As atividades de acompanhamento e gerenciamento de processos de patentes 

envolveram: 

 Pagamento de anuidades; 

 Pagamento de taxas para exame técnico; 

 Acompanhamento dos despachos feitos pelo INPI na RPI semanalmente; 

 Estudo de caso e resposta às exigências feitas pelo INPI dentro do prazo 

legal estabelecido; 

 Regularização junto ao IBAMA do acesso ao patrimônio genético que 

propiciou a pesquisa que resultou na Patente intitulada ―Composição 
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antimicrobiana de extrato metanólico com efeito bactericida e 

bacteriostático‖ para cumprimento de exigência feita pelo INPI. 

 Atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa. 

A tabela abaixo apresenta os números de registros de patentes, marcas e 

softwares junto ao INPI: 

 
Pedidos de Patentes 2010 2011 2012 2013 2014 

CCTA 11 13 13 11 9 

CCT 11 12 14 19  20 

CBB 2 4 4 3 4 

Tecnologias em D.P* - - - - 5 

Registro Softwares 2 2 2 2 4 

Registro de Marcas 2 2 2 3 3 

Total 28 33 35 38 45 

*D.P.: Domínio Público: patentes que foram descontinuadas ou arquivadas. 
 

 Observações:  
 

a) Este ano incluímos os pedidos de patentes que foram descontinuados ou 

arquivados, ou seja, que caíram em domínio público, mas continuam tendo a 

autoria intelectual da UENF. 

b) Os seguintes pedidos de patentes foram depositados junto ao INPI em 2014: 

- Ladrilho hidráulico em camada única vibrado contendo resíduo de rocha 

ornamental, proveniente de tear de fio diamantado; 

- Geopolímeros de revestimento anticorrosivo à base de bagaço de cana-de-

açúcar; 

- Composição Geopolimérica do Tipo Ca, Na, K-PSS; 

- Síntese e aplicação de um composto de cobre no tratamento de tumores 

sólidos; 

- Silicato de cálcio produzido com massa cerâmica composta por resíduo de 

casca de ovo e chamote de cerâmica vermelha; 

- Composição de um complexo de cobre (ii) e ligante -[bis(piridin-2-

ilmetil)amino]-3-cloropropan-2-ol e uso da mesma (Parceria com UFRJ); 

- Silicato de cálcio produzido com massa cerâmica a base de resíduo de 

mármore e chamote de cerâmica vermelha; 

 

Os seguintes Programas de Computadores foram registrados pela Assessoria de 

Patentes em 2014: 

 A-Sympts (BR 51 2014 000956 4); 

 Auto Model. 
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 Palestras de Capacitação sobre Propriedade Intelectuais  

  

- com o título ―Uma Introdução à Propriedade Intelectual‖ foram ministradas pela 

Assessoria de Patentes da AgiUENF, aos discentes de 08 programas de Pós-Graduação 

da UENF, como parte da disciplina ―Seminários‖, oferecida por estes programas. 

 

  Abertura de Processos Administrativos para os Pedidos de Patentes 

entre outubro e novembro de 2014, foram abertos processos 

administrativos referentes aos pedidos de patentes que ainda não haviam 

sido submetidos a este procedimento. Ao todo foram abertos 22 novos 

processos e a partir de novembro de 2014 todos os pedidos de patentes 

encontram-se em processos administrativos UENF. 

 

6.4 – INCUBADORA DE EMPRESAS TEC-CAMPOS 
 

Em 2014, a incubadora continuou mantendo um crescimento significativo. A 

seguir os principais resultados obtidos: 

 

- 885 empreendedores capacitados; 

- 09 empreendimentos incubados em dezembro de 2014; 

- Graduação de 01 empresa e 01 sendo preparada para graduar em julho/15; 

- 18 projetos submetidos e 06 projetos aprovados; 

- 05 eventos realizados para divulgação da Tec-Campos, envolvendo os temas 

inovação/empreendedorismo (palestras, entrevistas em rádios e TV, 

workshops). 

- 04 novos empreendimentos filiados; 

- Melhorias do material permanente da Incubadora: aquisições de equipamentos 

como tv’s para futura instalações da videoconferência, netbook, câmera digital, 

etc; 

- Elaboração de Plano de Negócios: 04 empreendedores concluíram Plano de 

Negócios e outros 07 em elaboração.  

 

6.5 – DISCIPLINA OPTATIVA “EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO”  
 

Sob a Coordenação do Diretor de Inovação, foi oferecida no primeiro semestre 

de 2014 a disciplina optativa ―Empreendedorismo e Inovação‖ para a graduação 
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(GRA0501, com 20 estudantes inscritos) e para a pós-graduação (MAV1743, com 13 

estudantes inscritos). 

 

6.6 – SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PATENTES E CONVÊNIOS 
 

Em 2014, foi renovada licença e implantado o software APOL, que permite o 

gerenciamento dos pedidos de patentes e dos convênios firmados pela UENF. Com o 

uso deste software, temos acesso direto às pendências e providências solicitadas pelo 

INPI para todos os pedidos de patentes em tramitação junto ao mesmo. Os recursos 

foram provenientes de projeto FAPERJ de apoio aos NIT´s. 

 

6.7 – INCORPORAÇÃO DO TEMA INOVAÇÃO NOS PRINCIPAIS EVENTOS DA   

UENF 
 

Em 2014, a Agência de Inovação realizou atividades no tema empreendedorismo 

e inovação junto aos principais eventos que ocorrem na UENF, como a seguir: 

 

No CONFICT 2014, a AGIUENF promoveu 02 minicursos: 
 

- Em 04 e 05 de junho de 2014, minicurso ―Propriedade Intelectual: Conceitos e 

Legislações‖, ministrado por Carlos Diego de Oliveira Azevedo (T.N.S. 

Assessor de Patentes), com carga horária de 4h e total de 50 inscritos; 

- Em 03 e 04 de junho de 2014, minicurso ―Elaboração de Plano de Negócios 

para Empreendimentos Inovadores‖, ministrado por Joice da Silva Pedro e 

Marta Duarte de Barros, com carga horária de 04h e total de 50 inscritos. 

 

6.8 – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
  
Em 2014 a AgiUENF promoveu e organizou o ―III Workshop Iniciativas e 

Ações Regionais para o Desenvolvimento Sustentável‖, que ocorreu na UENF, em 16 

de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com plateia 

qualificada e a presença de mais de 60 pessoas, dentre as quais Reitores de 

universidades sediadas em Campos, Secretários do Governo Municipal, diretores de 

instituições do terceiro setor, foi apresentada e discutida uma proposta para o Parque 

Tecnológico do Norte Fluminense. 

 

6.9 – PROJETOS E EDITAIS FAPERJ 
 

A AgiUENF foi contemplada e prestou conta no seguinte edital FAPERJ: 
 

- Edital FAPERJ Nº 11/2013 - Programa "Apoio à Criação e Implementação de 

Núcleos de Inovação Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro – 2013". 
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6.10 – USO DA VÍDEO-CONFERÊNCIA 
 

O equipamento para vídeo-conferência, adquirido e instalado em 2013, foi 

utilizado em 2014 em atividades como reuniões do Conselho Curador da UENF e 

defesa de teses e dissertações.  

A operação do equipamento de vídeo conferência é feita pelo T.N.S. Carlos 

Diego de Oliveira Azevedo, Assessor de Patentes da AgiUENF. 

 

 

Membros da UENF no Conselho Curador 

 

6.11 – COMISSÃO PRO-PARQUE TECNOLÓGICO DO NORTE FLUMINENSE 

A UENF, por meio da AgiUENF, participou ativamente em 2014 junto a uma 

comissão multi-institucional que elaborou um projeto e um plano de trabalho para a 

futura implantação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense.  

 

6.12 – SPIN OFF DA UENF FINALISTA NO PRÊMIO ANP DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 2014 

A empresa Invision, spin off da UENF, foi finalista do ―Prêmio ANP de 

Inovação Tecnológica 2014‖, na Categoria II – Inovação Tecnológica desenvolvida no 

Brasil por micro, pequena ou média empresa fornecedora em colaboração com empresa 

petrolífera. 

A Invision foi fundada em 2007, tendo como idealizadores os professores do 

LENEP Fernando Moraes, Luiz Loures (atualmente na Statoil) e Sérgio Adriano 

Oliveira e como empreendedor, Igor Braga, à época aluno de doutorado no LENEP, 

aproveitando parte do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo grupo de geofísica de 

reservatório. Igor Braga fez seu mestrado e doutorado junto a este grupo e iniciou o 

projeto da empresa a partir do conhecimento adquirido na UENF. A Invision participou 
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como empresa incubada na Tec-Campos, durante a fase de amadurecimento do negócio, 

graduando-se na incubadora em 2011. 

 

6.13 – PLANO DE TRABALHO E METAS PARA 2015 
 

Em 2015, a AgiUENF continua a executar suas tarefas básicas, em continuidade 

às atividades reportadas. A seguir, são apresentadas as metas e novas atividades 

previstas para serem realizadas em 2015: 

 

a) Construção do Prédio da Agência de Inovação e Escola de Extensão: 

Em 2012, foi elaborado e encontram-se prontos o memorial descritivo e projeto 

executivo para a construção de um novo prédio para funcionamento da 

AgiUENF e da Escola de Extensão. Já há área no campus da UENF reservada 

para este fim. 

Demanda solicitada para a UENF: inclusão no orçamento da UENF de R$ 3,5 

milhões para a construção do prédio; 

b) Centralização da Administração de Convênios com o Governo Federal: 

Em 2013, houve a descentralização para a administração e prestação de contas 

dos convênios firmados com o Governo Federal. Os resultados não foram 

satisfatórios e foi concluído que esta atividade deveria ser novamente 

centralizada junto à AgiUENF, sob responsabilidade do TNS Paulo Moreira. 

Conseguimos formar equipe no final de 2014. As metas para 2015 são: 

- Regularizar prestação de contas de convênios com o Governo Federal; 

- Retorno à AgiUENF dos convênios PRH, hoje sendo administrados pelo 

LENEP; 

- Adequação aos novos procedimentos de aquisição em convênios com o 

Governo Federal; 

c) Prospecção da Propriedade Intelectual: atualmente, a captação de 

propriedade intelectual tem sido promovida apenas através de professores que 

procuraram a AgiUENF em busca de informações, ou via de regra com as 

pesquisas prontas para iniciar o processo de patenteamento. O trabalho de 

prospecção se resume à algumas palestras de conscientização, ministradas 

anualmente junto aos programas de pós-graduação da Universidade e por meio 

de textos e notas publicadas no site da AgiUENF e na newsletter editada pela 

ASCOM. Dessa forma, a AgiUENF não dispõe de mecanismos que possibilitam 
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a prospecção de toda produção intelectual da Universidade, o que limita a nossa 

captação de novas tecnologias passíveis de patentes. Além disso, algumas áreas 

da propriedade intelectual não estão sendo consideradas na atual captação de 

propriedade intelectual, particularmente, as cultivares. 

As atividades de prospecção incluirão: 

 

a) identificação de novas tecnologias a serem registradas como propriedade 

intelectual da Universidade; 

b) identificação de novos serviços tecnológicos a serem prestados às empresas; e 

c) identificação de novos spin offs através de empresas interessadas em nossas 

tecnologias. 

Demanda para a UENF: disponibilizar 01 TNS para atuar com Agente de 

Inovação na AgiUENF; 

d) Prospecção de Serviços Tecnológicos: A UENF possui convênio com a 

FUNDENOR, que regulamenta a prestação de serviços tecnológicos nas mais 

distintas áreas do conhecimento. No entanto, a AgiUENF reconhece que a 

Universidade possui um potencial para ofertar ainda mais serviços tecnológicos 

às empresas, o que é imprescindível para a formação do tripé Ensino-Pesquisa-

Extensão. Assim, a AgiUENF entende que é preciso identificar novos serviços 

tecnológicos e, eventualmente, preparar estes setores para a prestação de 

serviços. Em acréscimo, é necessário que a AgiUENF crie mecanismos que 

promovam a conexão UENF-empresa, para que as empresas da região tomem 

conhecimento dos serviços tecnológicos que a Universidade oferece ou tem 

potencial para oferecer. 

Demanda para a UENF: disponibilizar 01 TNS para atuar com Agente de 

Inovação na AgiUENF; 

e) Implementar Convênio para Implantação do Parque Tecnológico do 

Norte Fluminense: é esperado a assinatura de convênio entre UENF, IFF, 

Prefeitura e Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Fundenor, ACIC, 

Fenorte, FAETEC, para estudos e preparação de ambiente que propicie a 

implantação do futuro Parque Tecnológico do Norte Fluminense. A participação 

da UENF será por meio da AgiUENF. 
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7 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DIC) 

Criada por meio da Resolução CONSUNI nº 06, de 04/11/2011, a Diretoria de 

Informação e Comunicação tem por objetivo elaborar, propor e conduzir as políticas e 

programas da UENF nestas áreas, abrangendo as gerências de Informação (GInfo) e de 

Comunicação (ASCOM), além da Editora da UENF (EdUENF).  

Veja o cronograma da DIC: 

 

 

 

A seguir serão detalhadas as atividades desenvolvidas pelas Gerências de 

Comunicação (ASCOM) e de Informação (GInfo) no exercício de 2014. 

 

7.1 – GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO (GINFO) 

 

Em 2014, a principal atividade da Gerência de Informação (GINFO) foi 

desenvolver o projeto FAPERJ que permitirá a revitalização de toda a infraestrutura de 

redes da instituição. O projeto, no valor aprovado de R$ 1,28 milhão, tem como 

principal objetivo a migração de 100% da rede de computadores da UENF para Gigabit, 

a atualização dos equipamentos concentradores de conexão (switch) e servidores e ainda 

a recuperação e/ou construção da infraestrutura seca de dutos subterrâneos para atender 

todos os setores e unidades da UENF, incluindo as áreas de expansão predial no campus 

Leonel Brizola. 
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Devido à complexidade do projeto, seu planejamento e sua execução foram 

divididos em inúmeras fases, listadas abaixo: 

1. Definição de rota para construção de infraestrutura de encaminhamento 

dos dutos; 

2. Contratação de empresa para execução; 

3. Projeto de fibra óptica, especificação detalhada e layout de distribuição; 

4. Compra da fibra óptica; 

5. Criação de agenda de trabalho para delinear a execução do projeto de 

infraestrutura de encaminhamento; 

6. Acompanhamento da execução dos trabalhos; 

7. Montagem dos servidores adquiridos para suporte a novas aplicações; 

8. Definição da utilização dos servidores para ambiente de virtualização; 

9. Implementação de ambiente Citrix XenServer para virtualização; 

10. Migração de serviço de e-mail para ambiente Zimbra 

10.1. Virtualização do servidor DNS e implementação de requisitos de 

segurança; 

10.2. Transferência de titularidade do domínio uenf.br para a UENF 

(anteriormente estava vinculado à Fenorte); 

10.3. Definição dos requisitos para migração de contas de e-mail; 

10.4. Implementação de servidores em ambiente virtualizado para suporte ao 

desenvolvimento da migração de contas; 

10.5. Desenvolvimento de sistema para migração das contas de e-mail, 

atendendo aos requisitos definidos; 

10.6. Implementação de servidores em ambiente virtualizado para suporte ao 

ecossistema do Zimbra; 

10.7. Compra de certificado digital; 

10.8. Efetiva migração das contas de e-mail para novos servidores. 

11. Levantamento detalhado da infraestrutura atual de rede; 

12. Estudo detalhado para definição de modelos, quantidade e fabricante dos 

ativos que serão utilizados na reestruturação da rede; 

13. Compra dos ativos de rede; 

14. Acompanhamento do lançamento das fibras ópticas na infraestrutura 

construída; 

15. Retrofit dos Racks de rede dos seguintes prédios: Anexo-CCT, 

P5(Ginfo), Reitoria e P4. 
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 Detalhamento de algumas atividades 

 

Definição de rota para construção de infraestrutura de encaminhamento dos dutos 

 

Em parceira com a Prefeitura do Campus, foi definida a rota para encaminhamento dos dutos, atendendo o futuro projeto urbanístico da 

Universidade. 

A rota foi definida com a premissa básica de atendimento a todas as áreas em produção e de expansão. 

 
Figura 12: Projeto de encaminhamento de dutos 
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Em todo o trecho foram instalados quatro dutos de 3‖ e 95% do percurso foi envelopado. As caixas de passagens foram construídas de 

acordo com o padrão Telebras (R1 e R2). 

 
Figura 13: Obra executada 
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 Migração de serviço de e-mail para ambiente Zimbra 

 

Software de migração de contas 

 

Desenvolvemos um software com a finalidade de migrar as contas de e-mail e 

suas mensagens para o novo servidor. Através do software foi possível a migração de 

um número especifico de contas ou contas individuais. Também foi possível o 

acompanhamento em tempo real do processo de migração. 

 
Figura 14: Tela inicial do sistema 

 

 
Figura 15: Tela de migração 
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Figura 16: Panorama de migração 

 

Ao todo foram migradas cerca de 1.500 contas com volume total de 2,5 

milhões de mensagens. 

 

 Ambiente de virtualização 

 

Um ambiente de virtualização de hardware consiste em rodar vários sistemas 

operacionais na mesma máquina. Atualmente temos quatro servidores com diferentes 

configurações, executando inúmeros servidores virtuais. 

 

 
Figura 17: Ambiente de virtualização 
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 Atividades de apoio da GINFO 

 

A GINFO atualmente é dividida em três assessorias: rede, suporte e 

desenvolvimento. 

A assessoria de rede é responsável pela manutenção de toda a infraestrutura de 

rede da Universidade. Instalação, configuração e monitoramento de todos os servidores 

e infraestrutura ativa de rede. 

A assessoria de suporte é responsável pelo atendimento de solicitações de 

manutenção de computadores, infraestrutura passiva de rede e cadastramento de 

equipamentos nas redes – wired e wireless. 

A assessoria de desenvolvimento é responsável pela manutenção e 

desenvolvimento de sistemas para atendimento as necessidades institucionais. 

 A assessoria de redes efetuou as seguintes atividades: 
 

 Desenvolvimento do projeto FAPERJ; 

 Montagem dos servidores adquiridos para suporte a novas aplicações; 

 Implementação de ambiente Citrix XenServer para virtualização; 

 Implantação de novos servidores DNS primário e secundário em 

ambiente virtualizado; 

 Transferência efetiva e definitiva do domínio uenf.br para UENF; 

 Implantação dos novos servidores para o serviço de e-mail; 

 Desenvolvimento do software de migração de e-mail; 

 Migração de serviço de e-mail para ambiente Zimbra 

 Estudo detalhado para definição de modelos, quantidade e fabricante dos 

ativos que serão utilizados na reestruturação da rede; 

 Compra dos ativos de rede; 

 Implantação em ambiente virtualizado dos seguintes servidores: 

o Desenv 

o MTA-SAIDA 

o Policyd 

o DNS Secundário 

o NAT2 

o Apoio 

o GRH-Files 

o GW1-Web 

o DNS Primário 

o Proderj 

o Mailbox 

o MTA-ENTRADA 
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Inúmeras outras atividades necessárias para manutenção da rede foram 

efetuadas. 

 A assessoria de suporte efetuou as seguintes atividades: 

 Levantamento detalhado da infraestrutura atual de rede; 

 Atendimento a 959 solicitações, todas realizadas pelo Sistema de 

Suporte; 

 Cadastramento de 1015 dispositivos na rede wireless e, 

 Cadastramento de 441 dispositivos na rede wired. 

 

 A assessoria de suporte efetuou as seguintes atividades: 

Em 2014, foi finalizado o Sistema de Controle de Almoxarifado. 

Iniciou-se o desenvolvimento do Sistema de Controle Acadêmico. 

Foram realizados trabalhos regulares de manutenção nos sistemas de 

Patrimônio, Atendimento ao Usuário de TI, Solicitação de Serviços de Comunicação, 

Transportes e Lista Online. 

 

Solicitações de Suporte em TI 959 

Sites criados 52 

E-mails institucionais criados 29 

Cadastramento de Equipamentos na rede Wireless 1015 

Cadastramento de Equipamentos na rede Wired 441 

Desenvolvimento de Sistemas (entregues) 01 

Desenvolvimento de Sistemas (iniciados/manutenção) 06 

 

7.2 – GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

Formada pelas Assessorias de Jornalismo e Imprensa; Publicidade; Marketing e 

Editoração Eletrônica; Relações Públicas e Cerimonial; e Produção Audiovisual 

(funcionando atualmente só com um bolsista), a Gerência de Comunicação (ASCOM) 

deu continuidade, durante o ano de 2014, às ações nestas respectivas áreas.  

Na área de Jornalismo e Imprensa, a ASCOM é responsável por coordenar o 

fluxo de comunicações internas e externas da UENF, sugerindo diretrizes às instâncias 

superiores e executando a política de comunicação definida pela instituição. No 

cotidiano, a ASCOM interage com os diversos segmentos da mídia local, regional e 

nacional e articula os contatos com pesquisadores, autoridades e demais membros da 

comunidade universitária. Entre suas atribuições específicas estão a edição da revista 

Nossa UENF, do Informativo da UENF, do boletim ASCOM Informa (circulação 
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interna), do Blog Ciência UENF e a atualização do Portal da UENF, além de sugestões 

de pauta e atendimento a solicitações da imprensa. 

A ASCOM é responsável pela programação visual dos mais variados produtos 

gráficos ou editoriais da UENF (folders, cartazes, sites, peças publicitárias etc.), bem 

como organização de toda a parte de cerimonial referente aos eventos da Universidade. 

Dentre os eventos que tiveram o cerimonial organizado pela ASCOM, cabe ressaltar a 

Sessão Solene do CONSUNI pelos 21 anos da UENF, que homenageou diversos 

membros da comunidade universitária em 15/08/2014. 

A ASCOM deu continuidade em 2014 ao projeto ―Aprenda Mais Conhecendo a 

UENF‖, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(PROEX). O projeto contou com a participação de 05 bolsistas Universidade Aberta, 

formados em Comunicação Social. Foram recebidas 37 escolas de ensino fundamental e 

médio das localidades de Campos dos Goytacazes, Itaocara, Macuco, Nova Friburgo, 

São Sebastião do Alto, Aperibé e São João da Barra, totalizando a vinda de 2.896 

estudantes à UENF. Cabe ressaltar que houve escolas que trouxeram mais de uma turma 

e fizeram mais de uma visita. A equipe participou ainda de 06 feiras de 

profissões/eventos, ministrando palestra sobre a Universidade, seus cursos e programas 

de pré-vestibular e bolsas nas localidades de Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das 

Ostras, para um público total estimado em 1.200 estudantes. 

Durante a semana de aniversário da UENF, a equipe não só recebeu estudantes 

no campus como também representou a Universidade em outros municípios, levando 

material de divulgação e realizando palestras em São João da Barra (no Cine Tetro - 223 

estudantes), Santo Antônio de Pádua (Escola Barão de Teffé - 160 estudantes) e Monte 

Verde (C.E. Waldemiro Pita - Cambuci – 50 estudantes), atingindo o número de 433 

estudantes. Foi recebida ainda, na semana do aniversário, a visita técnica de estudantes 

do IFF (12), que assistiram a uma palestra com o professor Jonas Alexandre, 

coordenador do projeto de extensão Caminhos de Barro, da UENF. 

Na semana de aniversário da UENF, também foram lançados cinco vídeos de 

divulgação científica, de curta duração, voltados para públicos escolares. Preparados 

com recursos da FAPERJ, por meio de projeto contemplado no Edital de Popularização 

da Ciência 2012, os vídeos enfocam pesquisas feitas pela UENF em diferentes áreas do 

conhecimento. Os vídeos vêm sendo exibidos a grupos de estudantes do ensino básico 

que visitam a UENF na Sala de Cinema do Centro de Convenções Oscar Niemeyer, 

bem como nas escolas. O trabalho envolveu vários profissionais da ASCOM, bem como 



117 

 

os bolsistas do projeto ―Audiovisual UENF‖, e teve o apoio financeiro da FAPERJ, que 

aprovou o projeto "História da Ciência no Norte Fluminense: o papel da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro", coordenado pelo jornalista Gustavo 

Smiderle. 

Dentro do projeto ―Audiovisual UENF‖, foi dada continuidade à implantação da 

ferramenta online para guarda, pesquisa e disponibilização de arquivos, criada pelo 

bolsista Paulo Damasceno para dar suporte às atividades da ASCOM. Concebida 

inicialmente para organizar o arquivo dos vídeos produzidos ou em vias de produção 

pela equipe, a ferramenta também ajudará no arquivamento de outros tipos de arquivos, 

como fotografias e documentos em formato PDF.  

 

 Números  

Solicitações na área de Jornalismo – 545; 

Solicitações na área de Publicidade/Editoração Eletrônica – 93; 

Solicitações na área de Cerimonial – 05; 

UENF Utilidade Publica – 15; 

Notas de falecimento – 15; 

Ascom Informa (veiculação interna) – 113; 

Informativo da UENF (veiculação interna e externa) – 72; 

Blog Ciência UENF (reportagens/artigos publicados)- 15; 

Portal da UENF (inserção de notícias) – 252. 
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8  PREFEITURA DA UENF  

 

8.1 – RELATÓRIO DA ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO (ASMAN) 
 

 2014: Um ano marcado por adversidades  
 

O ano de 2014 foi marcado por adversidades. No início, de janeiro a maio, 

estivemos com as atividades prejudicadas e atendimentos suspensos em consequência 

da greve dos funcionários e estudantes, bem como pela falta de recursos para as 

empresas prestadoras de serviços da UENF. Isso prejudicou o atendimento já que a 

paralisação abrangeu toda a Universidade e os setores em sua maioria estavam fechados 

ou com funcionamento em horários variáveis, o que dificultava as equipes em suas 

ações e planejamentos. 

Diante desse quadro, foi necessária uma retenção no encaminhamento das 

ordens de serviço, evitando um acúmulo maior e desgaste da empresa prestadora de 

serviços de manutenção predial junto aos usuários. 

Com o retorno das atividades, o volume de serviço, que já era grande, ficou 

ainda maior, já que a quantidade de ordens de serviço (OS) foi aumentando. É 

necessário ainda esclarecer que, apesar da ausência dos usuários, os pedidos de serviços 

continuaram chegando normalmente. 

Findando o ano, a conclusão do Restaurante Universitário passou a ser a 

principal meta do setor, quando todo efetivo foi deslocado para montagem, instalação e 

funcionamento dos equipamentos. 

 

 Estrutura da ASMAN 
 

A ASMAN está subordinada à Prefeitura da UENF e, como tal, está situada no 

mesmo prédio, ocupando com seu corpo técnico e administrativo 03 (três) salas.  

Sua estrutura é a mesma desde a emancipação da Universidade, ocorrida no 

ano de 2002, quando houve o último concurso público para completar seu quadro de 

funcionários. É bom ressaltar que, mesmo com a chegada de mais um técnico 

administrativo, o quadro de técnicos especializados continua o mesmo. 

A Universidade, por sua vez, continua crescendo e/ou aumentando o volume de 

serviços, devido à demanda crescente de seus usuários e dos diversos setores e projetos. 

Além do aumento na estrutura física e dos trabalhos de adaptações nos setores, 

temos uma grande diversidade de atividades que demandam estudos e atenção às suas 

necessidades. 
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Hoje temos 03 (três) técnicos especializados para atender toda demanda da 

Universidade. 

Para locomoção o setor dispõe de um automóvel de passeio.  

O setor é composto por: 

 01 Assessor; 

 01 Técnico em Edificações; 

 02 Técnicos em Eletricidade; 

 03 Auxiliares Operacionais de Campo; 

 02 Estagiários em Eletro-Mecânica. 

 

 Das Ações 
 

A ASMAN prestou serviços de refrigeração apenas no primeiro semestre do 

ano corrente e de forma limitada. Com o rompimento e multa do contrato, a refrigeração 

teve os serviços nos aparelhos de ar condicionado e bebedouros suspenso. Os serviços 

de manutenção predial abrangem áreas diversas, como elétrica, hidráulica, incêndio, 

esgoto sanitário e químico, telefonia, civil e internet (cabeamento e tubulação).  

Hoje realizamos apenas a manutenção corretiva, ainda assim em quase sua 

totalidade para os atendimentos de urgência ou emergência. 

A seleção das prioridades dos serviços a serem atendidos obedece a critérios 

que vão desde como o evento influencia no local e no trabalho daqueles que lá estão, se 

pode afetar sua integridade física, até o reflexo que o problema pode ter diante de 

visitantes ou outros, podendo comprometer, inclusive, a imagem da instituição. 

Foram implementadas novas ações quanto aos controles nos atendimentos e 

realizações dos serviços por parte das empresas contratadas para manutenção predial e 

manutenção nos equipamentos de refrigeração – aparelhos de ar condicionado e 

bebedouros. A complexidade desta ação de controle se deve aos novos critérios 

estabelecidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Porém, os acontecimentos no 

primeiro semestre de 2014 impediram que estas ações fossem feitas com precisão.  

Dessa forma, todo o trabalho executado é apenas de controle, já que os eventos 

do início do ano interferiram no controle dos serviços e nas cobranças à empresa, bem 

como no atendimento desta.  

Mesmo diante de tantos percalços e mudanças, conseguimos melhorar e 

agilizar nosso atendimento, fazendo as coisas mais rápido e com qualidade. 
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 Dos Serviços 

Os principais serviços realizados pela ASMAN estão relacionados abaixo.  

 

 Elétrica 

- Substituição de lâmpadas e reatores nos prédios; 

- Substituição de disjuntores; 

- Ampliação ou criação de circuitos para atendimento aos laboratórios; 

- Substituição / remanejamento de tomadas e circuitos; 

- Substituição de boias elétricas nas caixas d’águas e cisternas; 

- Manutenção nas subestações - redes de média tensão; 

- Instalação elétrica para instalação de ar condicionado; 

- Substituição de lâmpadas e reatores nos superpostes e área externa; 

- Manutenção nas instalações elétricas das bombas de recalque d’água dos prédios; 

- Manutenção em quadros elétricos; 

- Manutenção na rede elétrica das bombas das elevatórias e ETE. 

 

 Civil 

- Substituição de telhas; 

- Reparo em portões e grades; 

- Demolições de forros, pisos, alvenarias, etc.; 

- Remoções de divisórias, vidros, grades, esquadrias, etc.; 

- Remoções de entulhos; 

- Execução de alvenarias, revestimentos, divisórias, forros, telhados, 

impermeabilizações, pintura, etc.; 

- Recuperação de cercas, telas e serviços de serralheria; 

- Substituição de vidros quebrados; 

- Confecção e substituição de tampas de concreto dos bueiros; 

- Substituição dos tampões de ferro fundido dos bueiros; 

- Fixação de cubas, espelhos, bancadas, etc.; 

- Confecção de chaves; 

- Substituição de fechaduras, dobradiças, puxadores, etc.; 

- Reparos e substituições das esquadrias de madeira – portas das salas, dos armários, 

dos shafts, etc.; 

- Limpeza de caixas de passagem; 
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- Reparos, adaptações e substituições de bancadas de concreto, granito, etc.; 

- Substituição de cubas. 

 

 Hidráulica / Esgoto 

- Substituição de registros e conexões; 

- Reparos de tubulações quebradas; 

- Desentupimento de tubulações e ralos de esgoto dos laboratórios e banheiros; 

- Instalações para bebedouros; 

- Substituição de filtros dos bebedouros; 

- Limpeza das caixas d’águas e cisternas; 

- Reparo no conjunto de acionamento das caixas de descarga; 

- Substituição de torneiras, válvulas, rabichos, sifões, etc.; 

- Substituição de boias mecânicas das cisternas; 

- Limpeza, substituição de bombas, desentupimentos e reparos nas elevatórias e na 

ETE. 

 

 Telefonia 

- Reparo de ramais mudos; 

- Instalações de ramais; 

- Passagem de cabo de internet e telefonia; 

- Colocação de tubulação para passagem de cabos de internet e telefone; 

- Transferência de ramal. 

 

 Incêndio 

- Manutenção preventiva do sistema de incêndio através da recarga dos extintores e 

teste das mangueiras; 

- Reparos nas tubulações de ferro galvanizado e registros. 

 

 Refrigeração 

- Limpeza de aparelhos de ar condicionado; 

- Instalação de aparelhos de ar condicionado; 

- Substituição de compressores, ventiladores, tubulações, tubos esponjosos, fitas, 

etc.; 
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- Execução de testes nas tubulações com nitrogênio para verificar possíveis 

vazamentos; 

- Relocação de equipamentos entre os prédios e/ou salas; 

- Substituição de condensadora ou evaporadora; 

- Troca da placa de comando; 

- Limpeza do sistema interno dos equipamentos com gás; 

- Substituição de filtros; 

- Tratamentos anticorrosivo da estrutura dos aparelhos; 

- Reparo das tubulações com vazamento, com complemento de gás refrigerante. 

 

Até o dia 13/11/2014 tivemos um total de 1.823 ordens de serviço geradas, 

destas, 88,15% ou 1.607 solicitações foram atendidas em sua totalidade até o presente 

momento. Sendo: 619 OS de hidráulicas e sanitárias, 700 OS de elétricas, 203 OS de 

civil e 85 OS de telefonia. 

De acordo com as informações acima e com nosso controle e acompanhamento 

de serviços, podemos mostrar que, mesmo com tantas interferências no início do ano, 

nossos atendimentos estão em nível aceitável. A tabela 8 mostra a relação entre o total 

das solicitações de serviços e o atendimento com o índice percentual de atendimento de 

cada área, mostrando que se encontra em patamares satisfatórios. 

 

LOCAL ATENDIDAS % ATENDIDAS DO 

TOTAL GERADO 

E1/PREFEITURA/ 

CENTRO DE CONVENÇÕES/ 

A. EXT. 

385 21,12% 

CCTA/HOSP. VETERINÁRIO 

COLÉGIO AGRÍCOLA/UAP 

364 19,97% 

CBB /P4 / P5 283 15,52% 

CCT/OFICINAS/LENEP/LAMET 426 23,37% 

CCH/CCVM 149 8,17% 

TOTAL 1607 88,15% 

Tabela 8 
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O gráfico abaixo mostra o volume das ordens de serviço atendidas. 
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 Considerações Finais 

 

As adversidades iniciais trouxeram grandes desafios, algumas inseguranças, 

mas também muita certeza de que somos capazes de superar problemas decorrentes de 

fatos que independem de nosso controle.  

As metas foram mudando ao longo do ano, com apresentação de novos 

desafios, já no final do exercício de 2014. Todos foram vencidos de maneira a mostrar 

que a ASMAN está preparada para atender a dinâmica da Universidade. 

Porém não podemos esquecer que com o crescimento da UENF há necessidade 

de investimentos na ampliação do corpo técnico do setor, para não cair o nível do 

atendimento. 

 

Marcelo Viana Pacheco 

Assessor de Manutenção e Zeladoria 

 
 

8.2 – RELATÓRIO DA ASTRAN  
 

 Programa de agendamento de veículos: O novo Sistema de Agendamento de 

Veículos foi desenvolvido pela GINFO/UENF em 2013 e colocado online para a 

comunidade acadêmica em abril de 2014. Porém, vê-se a necessidade de alguns 

pequenos ajustes.  

 

 Abastecimento: Mantivemos o abastecimento de óleo diesel periódico para os 

tratores e geradores dentro e fora do campus da Universidade, apesar da redução 

da quota ao longo do ano. 
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 Atendimento da ASTRAN: até 31/10/2014, a ASTRAN recebeu 2.058 

solicitações de reserva de veículos. Sendo: 

 

a) 1499 agendas atendidas (72,84%):  

- CBB – 190; 

- CCH – 78; 

- CCT – 202; 

- CCTA – 444; 

- DGA – 02; 

- PREFEITURA – 534; 

- REITORIA – 49. 

 

b) 271 canceladas pelo solicitante (13,17%):  

- CBB – 48; 

- CCH – 20; 

- CCT – 33; 

- CCTA – 77; 

- DGA – 0; 

- PREFEITURA – 03; 

- REITORIA – 90. 

 

c) 288 não atendidas (13,99%):  

- CBB – 74; 

- CCH – 24; 

- CCT – 46; 

- CCTA – 106; 

- DGA – 0; 

- PREFEITURA – 0; 

- REITORIA – 38. 

 

Esse percentual poderia ser menor se houvesse micro ônibus em melhores 

condições de uso e, pelo menos, mais 06 veículos de passeio e mais veículos utilitários 

leves. 

Cabe ressaltar que apesar da alta quilometragem percorrida até outubro de 

2014 (733.738 Km), não houve nenhum acidente. 
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 Manutenção de veículo: mantivemos a frequência da manutenção das viaturas 

com menor índice de quebra. Porém, essas quebras poderão acontecer em maior 

quantidade em 2015, devido ao envelhecimento da frota de veículos oficiais 

(principalmente micro ônibus). 

A empresa F.C.F.R. Empreendimentos Comerciais Ltda-Me, foi a ganhadora 

do certame para manutenção da frota oficial durante o período 2013/2014 e operou 

durante o ano de 2014 com um contrato R$ 310.000,00. Porém, diante das necessidades 

impostas pelas dificuldades orçamentárias, esse valor foi contingenciado pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro em 40% do seu total. 

 

 Contratos: 

 

 Foram encerrados em 2014 os contratos com as empresas: 

a) Locação Veículos GP7 (04 prismas) - R$ 64.799,52 (anual); 

b) Locação Veículos Ful Log (02 prismas) - R$ 36.576,00 (anual); 

c) Locação Veículo Caxangá (02 Kombis) - R$ 45.096,00 (anual). 

 

 Em contrapartida, foram feitos contratos com novas empresas locadoras de 

veículos: 

a) Ouro Verde (05 Fiestas) - R$ 63.840,00 (anual); 

b) LM (03 Amaroks) - R$ 114.804,00 (anual); 

c) Locamérica (02 vans) - R$ 99.783,36 (anual). 

 

 Foi feito contrato com a empresa locação de motoristas 2G (07 motoristas 

contratados) - R$ 242.823,00 (anual). 

 Foi renovado o contrato com a empresa Terminal Garagem Menezes Cortes 

- R$ 8.280,00 (anual). 

 

 Despesas: 

a) Compra de combustível para veículos UENF: R$ 300.000,00 (anual); 

b) Compra de combustível para roçadeiras/barco: R$ 4.500,00 (anual); 

c) Diária de motoristas (valor aproximado): R$ 202.608,00 (anual); 

d) Pagamento DPVAT dos veículos da UENF: R$ 5.629,32 (anual). 
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 Perspectivas para 2015 

 

 Abastecimento: aumentar a quota de combustível, em aproximadamente 

8%, para compensar eventuais aumentos desse produto e também um eventual aumento 

de demanda. Sendo assim, estaremos garantindo o abastecimento de todos os veículos 

movidos à gasolina e também dos veículos movidos a óleo diesel, inclusive os 

geradores dentro e fora do campus da Universidade. 

 

Atendimento da ASTRAN: até 31/10/2014, a ASTRAN recebeu 2.058 

solicitações de reserva de veículos. Porém, devido ao constante crescimento da UENF, 

espera-se um aumento de demanda, variando de 15% a 25%, pelo mesmo período.  

 

Manutenção de veículo: manter a frequência da manutenção preventiva e 

corretiva, lembrando sempre que existe o constante envelhecimento da frota. Assim 

sendo, poderá ser necessário aplicar o aditivo de valor ao contrato que será celebrado no 

próximo pregão (que deverá acontecer nos próximos dias). Esse valor não deverá 

ultrapassar 25% do valor do contratado 2013/2014, que a empresa F.C.F.R. 

Empreendimentos Comerciais Ltda-Me, ganhadora do certame manteve neste período.  

 

Despesas (valores aproximados): 

a) Compra de combustível para veículos UENF: R$ 420.000,00 (anual); 

b) Compra de combustível para roçadeiras/barco: R$ 4.500,00 (anual); 

c) Diária de motoristas (valor aproximado): R$ 250.000,00 (anual); 

d) Pagamento DPVAT dos veículos da UENF: R$ 6.000,00 (anual). 

Esses valores são baseados no ano de 2014. Para 2015, é importante lembrar 

que os itens ―a‖ e ―c‖ poderão sofrer reajustes, de acordo com o aumento da demanda. 

Bem como o item ―d‖, cujo valor obedece a tabela determinada pelo Governo do 

Estado. 

 

Compra de veículo: para que ASTRAN possa retomar o crescimento exigido 

pelo ritmo de crescimento da UENF, é necessária a aquisição de alguns tipos de 

veículos que são fundamentais para a realização do ensino, pesquisa e extensão. 

Os principais tipos e quantidade de veículos para atender essas demandas são: 

 

a) Micro ônibus rodoviário de 19 lugares para pequenas viagens: 02 (duas) 

unidades; 
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b) Caminhão de pequeno porte com carroçaria aberta: 01 (uma) unidade; 

c) Carreta reboque para transporte de 01 animal com capacidade de até 01 

tonelada: 01 (uma) unidade; 

d) Carreta reboque de carga mista capacidade até ½ tonelada: 01 (uma) 

unidade; 

e) VAN de 21 lugares: 02 (duas) unidades; 

f) Camionete traçada: 02 (duas) unidades; 

g) Camionete pequena FIAT cabine estendida: 02 (duas) unidades; 

h) Carro tipo Sedan de serviços (4 portas, ar, direção): 08 (oito) unidades. 

 

Contratação de seguro para os veículos oficiais: é de extrema importância, 

pois os veículos oficiais (principalmente os micro ônibus) executam viagens em 

horários e condições diversos, transportando estudantes e servidores. 

 

Obras: restauração e ampliação das dependências da ASTRAN, com 

substituição do mobiliário. 

 

Jorge Luiz Tavares Gióia 

Assessor de Transportes 
 

 

8.3 – RELATÓRIO DE GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
 

Entre as principais ações desenvolvidas pela GPENG durante o ano de 2014, 

podem ser apresentadas: 

 Obras 

Construção do Prédio P13 – LTA/LEAG (1ª Etapa) 

 

Foi executada a primeira etapa de construção do prédio P13 (dos Laboratórios 

LTA e LEAG, do CCTA). Esta obra foi executada com recursos do Projeto FINEP/CT-

INFRA – PROINFRA – 01/2009 (descrição: ―Construção de um prédio de um 

pavimento com 500 m
2
 de área construída – LTA e LEAG‖). Esta primeira etapa de 

construção abrangeu a parte de estrutura e alvenaria (parcial, apenas entijolamento) do 

prédio que foi executado com dois pavimentos, num total de 1.080 m
2
. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a este 

empreendimento: 

- Elaboração de projeto básico de arquitetura e projeto executivo de 

estrutura; 
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- Elaboração de orçamento, cronogramas, memoriais descritivos e demais 

documentações necessárias ao processo licitatório; 

- Fiscalização da obra. 

 

 Conclusão do Abatedouro de Bovinos da UENF  
 

Foi concluída em 15/12/2014 a primeira etapa de construção do prédio do 

Abatedouro de Bovinos da UENF. A obra teve início em 2013, sendo que foram 

executados aproximadamente 89% do cronograma neste ano de 2014. Esta primeira 

etapa da obra foi executada com recursos do Projeto FINEP/CT-INFRA – PROINFRA 

– 01/2009 (descrição: ―Abatedouro de Bovinos‖). 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a este 

empreendimento:  

 

a) Conclusão, ajustes e alterações nos projetos executivos; 

b) Fiscalização da obra. 

 

 Construção de Galpão para Ração Animal 

 

Foi concluída em 16/11/2014 a primeira etapa da obra de construção do 

Galpão para Ração Animal da UENF. Esta obra foi executada com recursos do Projeto 

FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2009 (descrição: ―Galpão para Armazenamento 

de Ração Animal‖). 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a este 

empreendimento:  

 

a) Ajustes nos projetos executivos; 

b) Fiscalização da obra. 

 

 Readequação da Sala de Biossegurança Nível 3 

 

Teve início em 23/01/2014 a obra ―Adequação da Sala de Biossegurança 

Nível 3‖, no CBB. Sua finalidade é readequar um espaço físico para implantação da 

unidade de segurança BS3, onde se possam manipular microorganismos neste ambiente 

de contenção. Houve alguns problemas de ajustes de projetos e de disponibilização de 

pontos de energia no local, que ocasionaram atrasos no cronograma, de modo que a obra 

ainda não foi concluída (executados 98,7% da obra em 2014). Esta obra está sendo 
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executada com recursos do Projeto FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2009 

(descrição: ―Readequação da sala de biossegurança nível 3 no CBB‖). 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a este 

empreendimento:  

 

a) Suporte nos ajustes dos projetos; 

b) Fiscalização da obra. 

 

 Conclusão do Prédio P6 (LCFIS/LCQUI) 

Esta primeira etapa da obra de construção do prédio P6 (LCFIS/LCQUI) 

iniciou-se em 2013, tendo sido concluída em 02/12/2014. Do cronograma da obra, 

aproximadamente 76% foram executados neste ano. Esta obra foi executada com 

recursos do Projeto de Pesquisa Processo FAPERJ E-26/111.212/2009. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a este 

empreendimento:  

 

a) Ajustes e conclusão do projeto executivo; 

b) Elaboração de planilhas de re-ratificação do contrato, por conta de ajustes 

nos serviços executados; 

c) Fiscalização da obra. 

 

 Conclusão dos Serviços de Adequação Elétrica para Climatização do 

Prédio do CBB 

Foram concluídos em janeiro de 2014 os serviços de Adequação Elétrica para 

Climatização do Prédio do CBB, tornando o prédio apto a receber a instalação dos 

novos aparelhos de ar condicionado. 

 
 

 
 

 Adequação dos Centros 

Teve início em 09/10/2014 a obra de Adequação dos Centros da UENF, que 

se constitui de diversas frentes de obra, referentes a adequações nos quatro Centros da 

Universidade, além do Hospital Veterinário. Foram executados, no exercício de 2014, 

aproximadamente 35% do escopo dos serviços, que têm o prazo final previsto para o dia 

05/06/2015. 
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 Projetos 

 

 Projeto FINEP CT-INFRA – PROINFRA – 02/2010 

Elaboração de Projetos Básicos, Orçamentos, Memoriais Descritivos, 

Especificações Técnicas e Cronogramas relativos ao Projeto FINEP CT-INFRA Edital 

02/2010, para servir de subsídios para elaboração de edital de licitação para contratação 

da obra: ―Criação de uma infraestrutura multiusuária para o recebimento e triagem de 

animais silvestres‖. 

 

Projeto FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2009 

Elaboração de Projetos Básicos, Orçamentos, Memoriais Descritivos, 

Especificações Técnicas e Cronogramas relativos ao Projeto FINEP/CT-INFRA – 

PROINFRA – 01/2009. 

Foram elaborados os projetos e documentos referentes aos seguintes 

subprojetos: 

- Galpão para equinos – 240 m
2
; 

- Galpão para caprinos – 180 m
2
; 

- Galpão para bovinos – 240 m
2
. 

 

Desenvolvimento de Projetos Executivos 

Por meio do gerenciamento do contrato para elaboração de projetos de 

engenharia entre a Prefeitura da UENF e a empresa Jotesse e Mendes Construções Ltda, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

- Orçamentos, Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas da Primeira 

Etapa da Infraestrutura da Área de Expansão 2, no Campus da UENF, 

correspondente apenas à Infraestrutura Elétrica; 

- Projeto Arquitetônico do prédio Anexo ao CCH; 

- Projeto Estrutural do prédio Anexo ao CCH; 

- Complemento do projeto estrutural do P13 (LTA/LEAG). 

 

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle 

Gerente de Projetos de Engenharia 
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9 HOSPITAL VETERINÁRIO – UENF  
 

Este relatório é referente à gestão administrativa do Hospital Veterinário – 

UENF, no período de janeiro a dezembro de 2014, relacionando as principais ações e 

avanços desta administração.  

 

9.1 – PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO 

 Finalização da montagem do edital do processo de seleção do segundo ano do 

Programa de Especialização em Residência Veterinária, com a publicação da 

abertura do processo seletivo; 

 Realização das etapas do processo de seleção do Programa de Especialização 

em Residência Veterinária, composto de prova escrita, análise de currículo e 

prova oral e/ou prática, compreendendo a produção de todo o material gráfico 

utilizado (cadernos de provas, folhas de gabarito, fichas de avaliação, etc.); 

 Organização e participação em reuniões do Colegiado Hospitalar, visando à 

solução de demandas, apresentação de propostas e obtenção de sugestões para 

aprimorar a rotina do Hospital. 

 Participação em reuniões do COLEX, tendo como destaque a atuação na 

discussão do orçamento do Hospital Veterinário e a alocação do prédio da 

Residência Veterinária no planejamento das futuras obras da UENF; 

 Gerenciamento da arrecadação financeira, com envio de valores para a 

Fundenor; 

 Organização da segregação do lixo hospitalar do Hospital Veterinário, para 

posterior recolhimento pela empresa conveniada; 

 Fiscalização e gerenciamento da manutenção da aparelhagem de ar 

condicionado central do Hospital Veterinário, realizado pela empresa 

prestadora de serviços contratada por meio de processo de licitação.  

 

 

9. 2 – ATENDIMENTO HOSPITALAR 
 

Os atendimentos realizados pelo Hospital Veterinário estão distribuídos em duas 

grandes áreas de atuação: clínica e cirurgia de pequenos animais e clínica e cirurgia de 

grandes animais, visando atender principalmente a demanda das aulas do curso de 

Graduação em Medicina Veterinária da UENF.  
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Os atendimentos são realizados no horário de 8 às 12h e 14 às 18h, de segunda a 

sexta-feira, sendo que para o atendimento de terça e quarta-feira são distribuídas 10 

(dez) fichas/dia para atendimento gratuito. 

As fichas disponibilizadas para atendimento gratuito obedecem à ordem de 

chegada dos pacientes, pois o Hospital Veterinário não dispõe do auxilio de um 

assistente social para realizar a triagem socioeconômica dos casos demandados. 

A concentração do atendimento gratuito às terças e quartas-feiras deve-se a 

necessidade de haver casuística para a realização das aulas de clínica e cirurgia de 

pequenos animais e clínica reprodutiva de pequenos animais. 

 

Relatório sintético dos serviços prestados pelo Hospital Veterinário da UENF – 2014 

TIPO DE SERVIÇO 2014 

Clinica médica de pequenos animais 1.145 

NEPAS 602 

Anatomia Patológica 1.084 

Patologia Clínica 277 

Atendimento Social 560 

Clinica cirúrgica de pequenos animais 284 

Radiografia 796 

Cirurgia e Clínica de Grandes animais 210 

Microbiologia 128 

Reprodução de Pequenos animais 700 

USG Grandes Animais 163 

Anestesiologia 284 

UAP Animal NI 

Odontologia de grandes animais NI 

Parasitologia 13 

NI – Não Informado 
 

Relatório sintético das arrecadações do Hospital Veterinário da UENF – 2014 

TIPO DE SERVIÇO 2014 

Clinica médica de pequenos animais 12.738,10 

NEPAS 170,00 

Anatomia Patológica 1.247,80 

Patologia Clínica 1.028,50 

Atendimento Social - 

Clinica cirúrgica de pequenos animais 17.861,19 

Radiografia 25.836,90 

Cirurgia e Clínica  de Grandes 17.457,75 

Microbiologia 204,00 

Reprodução de Pequenos animais 450,00 

USG Grandes Animais 3485,00 

Anestesiologia - 

UAP Animal 2.044,25 

Odontologia de grandes animais 4.292,00 

Parasitologia 697,00 

TOTAL  
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9.3 – PERSPECTIVA 2015 

 

 Manutenção do quantitativo do orçamento 2014 para o período 2015; 

 Alocação e execução de instalação de aparelhagem de ar condicionado 

―Split‖ em todo o Hospital Veterinário, de acordo com o projeto elétrico 

elaborado pela Prefeitura do Campus; 

 Adequação do espaço físico e instalação da lavanderia; 

 Contratação de Assistente Social para a realização de triagem, 

objetivando ofertar o atendimento gratuito para pessoas que realmente 

apresentem necessidade de gratuidade no atendimento; 

 Aquisição de forno para esterilização de material hospitalar; 

 Aquisição de leitor digital de raio-X, para atender a demanda de 

confecção de laudos do setor; 

 Realização do Processo Seletivo Edital 002 para o Programa de 

Especialização em Residência Veterinária; 

 Aumento do número de atendimento e da arrecadação do Hospital 

Veterinário devido ao acréscimo de 9 (nove) médicos veterinários 

residentes para a rotina de atendimento das áreas contempladas pelo 

Programa de Especialização em Residência Veterinária do Hospital 

Veterinário, ficando assim um total de 18 (dezoito) residentes. 

 

 

 

Reginaldo da Silva Fontes 

Chefe do Hospital Veterinário/UENF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

10 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (DGA) 

 

 Introdução: Escopo e Limitações 

O exercício de 2014 foi um período de profundas restrições orçamentárias e 

financeiras, no qual a UENF, forçosamente, precisou rever contratos, reduzir 

investimentos e suspender novos projetos para se adequar ao panorama que se 

apresentava.  

Foram realizadas, no exercício, 27 (vinte e sete) licitações na modalidade Pregão 

Eletrônico, conforme detalhado em relatório. 

A Universidade celebrou 14 (quatorze) contratos de compras ou contratação de 

serviços, conforme detalhado em relatório. 

Foi criado o Setor de Licitações e Contratos - SELICONT, coadunando com a 

atual política governamental de criação de Redes Integradas de Gestão (RIG), 

notadamente a Rede de Gestores de Contratos – REDECONT, e para atender as 

necessidades prementes de organização, coordenação e controle efetivos dos contratos 

firmados pela Universidade. 

A Gerência de Compras (GCOM) realizou a abertura de 78 (setenta e oito) 

processos de compras nas mais diversas modalidades previstas na Lei Federal 8.666/93, 

atendeu a 106 (cento e seis) pedidos de entrega de gases químicos, aproximadamente 

100 (cem) recargas em tanques de nitrogênio líquido, realizou 110 (cento e dez) 

hospedagens e contratou 07 (sete) eventos com serviços de coquetel e coffe break. 

A Gerência de Patrimônio (GPAT) incorporou, no ano de 2014, 2.019 (dois mil 

e dezenove) bens permanentes como ativos UENF, totalizando R$ 6.600.246,10 (seis 

milhões, seiscentos mil e duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos). Foram 

registrados nos controles internos da Universidade 81 (oitenta e um) bens de terceiros 

(CNPq / FNDE / CAPES Pró-equipamentos), num total de R$ 271.280,27 (duzentos e 

setenta e um mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) e 44 (quarenta e 

quatro) bens permanentes, R$ 25.353,41 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e um centavos), foram baixados do patrimônio. No exercício não houve 

abertura de processos de sindicância referentes a desaparecimento de bens permanentes. 

Os dados consolidados dos bens permanentes da UENF sob o controle da GPAT 

encontram-se no relatório apresentado.  

A Gerência Financeira (GPAF) emitiu 1.289 (mil duzentos e oitenta e nove) 

Notas de Empenho a partir das diversas fontes (00, 10 e 13), alcançando a soma de R$ 
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139.575.416,60 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e 

quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Deste total foram liquidados R$ 

139.225.320,98 (cento e trinta e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e 

vinte reais e noventa e oito centavos). 

Foram emitidas pela GPAF, em 2014, 2.228 programações de desembolso 

(PD’s) e o total de pagamentos efetuados no exercício alcançou R$ 128.012.270,83 

(cento e vinte e oito milhões, doze mil, duzentos e setenta reais e oitenta e três 

centavos), considerando neste valor, inclusive, os Restos a Pagar/Exercícios Anteriores, 

com destaque para o RP do exercício 2013.  

O total de despesas inscritas em Restos a Pagar em 2014 foi de R$ 

13.038.958,19 (treze milhões, trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e 

dezenove centavos), considerando todas as Fontes. Deste total, R$ 12.688.862,57 (doze 

milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

sete centavos) são referentes a Restos a Pagar Processados-RPP (FT. 13: R$ 7.498,44 e 

FT. 00: R$ 12.681.364,13) e R$ 350.095,62 (trezentos e cinquenta mil, noventa e cinco 

reais e sessenta e dois centavos) referentes a Restos a Pagar Não Processados da Fonte 

13 (RPNP). 

A Gerência de Recursos Humanos providenciou a abertura de edital de concurso 

público para preenchimento de vagas na carreira docente, sendo 04 (quatro) vagas para 

professor associado (01 CBB, 01 CCT e 02 CCTA, cujo edital foi publicado no DOERJ 

de 11/08/2014). 

Foram aposentados durante o exercício de 2014: 02 (dois) professores titulares 

(01 LZNA/CCTA e 01 LCQUI/CCT), 04 (quatro) professores associados (01 

LGPP/CCH, 01 LCMAT/CCT, 01 LQFPP/CBB e 01 LEPROD/CCT) e 02 (dois) 

técnicos de nível superior (01 LCMAT/CCT e 01 SECR/CCT). 

Solicitaram exoneração do cargo público: 04 (quatro) professores associados (01 

LBR/CBB, 01 LEEL/CCH, 01 LGPP/CCH e 01 LEF/CCTA), 03 (três) técnicos de nível 

superior (01 LEEA/CCH, 01 LCFIS/CCT e 01 LENEP/CCT), 03 (três) técnicos de nível 

médio (01 GCOM/DGA, 01 ASSAI/REIT e 01 VMARIA/REIT) e 01 (um) técnico de 

nível fundamental (01 SECACAD/REIT). 

Foram investidos e tomaram posse no cargo público, durante o exercício de 

2014: 04 (quatro) professores associados (02 LGPP/CCH, 01 LCFIS/CCT e 01 

LFIT/CCTA), 02 (dois) professores titulares (01 LESCE/CCH e 01 LEF/CCTA), 01 
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(um) profissional de nível superior (LCFIS/CCT) e 02 (dois) profissionais de nível 

médio (01 GCOM/DGA e 01 ASSAI/REIT). 

Houve concessão de reajuste médio de 19% (dezenove porcento) aos servidores 

da UENF, em duas parcelas, sendo a primeira a partir de JULHO/2014 e a segunda a 

partir de MARÇO/2015 (Lei nº 6.828/2014). 

Ocorreu a prorrogação do prazo do concurso público para preenchimento de 

vagas na carreira Técnica Administrativa, por mais 02 (dois) anos, com validade até 

27/11/2016, publicado no DOERJ de 17/09/2014. 

Houve migração do Sistema de Administração de Pessoal – SAPE para o 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, a partir de outubro/2014, 

possibilitando um maior controle da gestão de recursos humanos. O SIGRH foi 

implantado pela SEPLAG e é utilizado por todos os Órgãos Públicos Estaduais. 

Foram realizados acompanhamento e pagamento dos Programas de Bolsas da 

UENF, conforme valores detalhados em relatório. 

 

 Pendências junto à SEPLAG  

 

- Falta de continuidade no Processo nº E-26/050.956/2008, que concedeu 

Adicional de Insalubridade e Periculosidade aos servidores da UENF; 

- Não atendimento ao reajuste dos cargos comissionados da UENF – Processo nº 

E-26/050.092/2012; 

- Não atendimento a concessão do auxílio-saúde aos servidores da UENF – 

Processo nº E-26/050.721/2011; 

- Não atendimento à solicitação de convocação de 65 candidatos aprovados no 

concurso para carreira técnica administrativa, conforme resultado final 

homologado em 28/11/2012 – Processos E-26/009/112/2013 e E-

26/009/758/2013. 

- Não atendimento a expansão do Campus da UENF, Macaé e Noroeste 

Fluminense – Processo E-26/009/1974/2013. 
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RELATÓRIO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2014 

         
         N º Processo Objeto Fonte Valor Contratada Prazo Vigência  Modalidade  

033/2013 E-26/009/3393/13 Locação de veículos (3 Amarok) 00 e 13  R$            229.608,00  
L M TRANSPORTES E SERVIÇOS 
E COMÉRCIO LTDA. 

 2 anos  21/01/14 A 20/01/16  RP  

034/2013 E-26/009/3393/13 Locação de veículos (2 Renault) 00 e 13  R$            196.859,18  
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS 
AMÉRICAS 

 2 anos  29/01/14 A 28/01/16  RP  

032/2013 E-26/009/3712/13 Locação de veículos (5 Fiesta) 00 e 13  R$            125.520,00  
OURO VERDE LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. 

 2 anos  26/02/14 A 25/02/16  RP  

002/2014 E-26/009/121/14 
Prestação de serviços: 
manutenção de área verde 

00  R$         1.157.999,00  
FERTHYMAR 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 1 ano  01/04/14 A 31/03/15  PE 004/2014  

003/2014 E-26/009/84/14 
Prestação de serviços de 
hospedagem 

00 e 13  R$            186.230,00  PALACE HOTEL LTDA.  1 ano  04/04/14 A 03/04/15  PE 003/2014  

005/2014 E-26/009/246/14 Aquisição de ração 00  R$            274.999,92  
LLF PEIXOTO COMÉRCIO DE 
RAÇÕES LTDA. 

 1 ano  01/08/14 A 31/07/15  PE 008/2014 R1  

006/2014 E-26/009/3611/13 
Prestação de serviços de 
condutores de veículos 

00 e 13  R$            242.823,00  
2G COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI EPP 

 1 ano  18/08/14 A 17/08/15  PE 005/2014  

007/2014 E-26/009/3800/13 
Prestação de serviços de 
limpeza e conservação predial 

00  R$         3.901.737,03  
FERTHYMAR 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 1 ano  05/08/14 A 04/08/15  PE 007/2014  

004/2014 E-26/009/726/14 
Prestação de serviços de 
agência de viagem (passagem 
aérea) 

00 e 13  R$                3.000,00  P & P TURISMO LTDA.  1 ano  20/08/14 A 19/08/15  RP  

008/2014 E-26/009/737/14 
Prestação de serviço de seguro 
coletivo 

00  R$              50.000,00  GENTE SEGURADORA S/A  14 meses  18/09/14 A 17/11/15  PE 013/2014  

009/2014 E-26/009/867/14 
Aquisição de analisador de 
fotossíntese 

13007509  R$            225.000,00  
ALKAHEST COMERCIO DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
PROD. CIENTÍFICOS LTDA. 

 15 meses  07/10/14 A 06/01/16  PE 018/2014  
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011/2014 E-26/009/983/14 

Prestação de serviço de 
preparo, fornecimento e 
distribuição de refeições para 
RU 

00 e 13  R$         4.899.120,00  MMW IRMÃOS ALIMENTOS LTDA.  14 meses  11/11/14 A 10/01/16  PE 011/2014  

012/2014 E-26/009/1069/14 
Prestação de serviços de 
vigilância e segurança 
patrimonial 

00  R$         7.320.000,00  
HOPEVIG VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA. 

 12 meses  01/12/14 a 31/11/15  PE 020/2014  

001/2014 E-26/053.431/12 
Execução de obras de 
adequação dos centros da 
UENF 

00  R$            695.538,87  
JOTESSE E MENDES 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

 240 dias  09/10/14 a 08/06/15  TP 01/2012  

VALOR TOTAL 

 R$  

19.508.435,00  
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RELATÓRIO DE PREGÕES ELETRÔNICOS - 2014 

         
         

N º Processo Objeto Fonte Valor estimado Arrematante 
Valor 

adjudicado 
Situação  Economia  

001/2014 
E-
26/009/3800/13 

Prestação de serviços 
de limpeza e 
conservação predial 

00 
 R$         
4.723.963,20  

FERTHYMAR 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 R$  3.901.737,03  HOMOLOGADO  R$     822.226,17  

002/2014 E-26/009/84/14 
Prestação de serviços 
de hospedagem 

00 e 13 
 R$            
187.170,00  

PALACE HOTEL LTDA  R$     186.230,00  HOMOLOGADO  R$            940,00  

003/2014 E-26/009/94/14 
Aquisição de material 
de informática  

00 
 R$              
45.344,41  

LEMARK INK FRANQUIAS 
LTDA. 

 R$       31.049,90  HOMOLOGADO  R$       14.294,51  

004/2014 E-26/009/121/14 
Prestação de 
serviços: manutenção 
de área verde 

00 
 R$         
2.065.489,83  

FERTHYMAR 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 R$  1.157.999,00  HOMOLOGADO  R$     907.490,83  

005/2014 
E-
26/009/3611/13 

Prestação de serviços 
de condutores de 
veículos 

13006858 
 R$            
380.059,96  

2G COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP 

 R$     242.823,00  HOMOLOGADO  R$     137.236,96  

006/2014 E-26/009/123/14 
Aquisição de gerador 
de emergência 

00 
 R$            
376.100,00  

-  -  SUSPENSA  -  

007/2014 E-26/009/154/14 
Aquisição de material 
de escritório 

00 
LT 01 - R$ 82.244,46  
LT 02 - R$ 10.670,00 

LT 01 - PAPELARIA VAN MEX        R$       37.200,00  HOMOLOGADO 

 R$       49.999,46  
007/2014 E-26/009/154/14 

LT 02 - PARCO PAPELARIA 
LTDA. 

 R$         7.715,00  HOMOLOGADO 

008/2014 E-26/009/246/14 Aquisição de ração 00 R$ 320.619,89 -  -  FRACASSADO  -  

008/2014 R1 E-26/009/246/14 Aquisição de ração 00 R$ 320.619,89 
LLF PEIXOTO COMÉRCIO DE 

RAÇÕES LTDA. 
 R$     274.999,92  HOMOLOGADO  R$       45.619,97  

009/2014 E-26/009/356/14 
Aquisição de 
equipamentos (carros 
de serviço - RU) 

00 R$ 42.390,75 
ALLINOX COMERCIAL E 
INDUSTRIAL LTDA. EPP 

 R$       40.500,00  HOMOLOGADO  R$         1.890,75  

010/2014 E-26/009/402/14 
Aquisição de 
equipamentos 
diversos - RU 

00 R$ 550.902,50 T B DALFRE EPP  R$     420.000,00  HOMOLOGADO  R$     130.902,50  

011/2014 E-26/009/403/14 
Aquisição de 
mobiliários diversos - 
RU 

00 R$ 277.009,83 
COZIL EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA. 
 R$     155.100,00  HOMOLOGADO  R$     121.909,83  
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012/2014 E-26/009/404/14 
Aquisição de 
utensílios diversos - 
RU 

00 R$ 37.496,17 
GLOBAL 233 COMERCIAL 

LTDA. 
 R$       28.490,00  HOMOLOGADO  R$         9.006,17  

013/2014 E-26/009/737/14 
Prestação de serviço 
de seguro coletivo 

00 R$ 230.008,04 GENTE SEGURADORA S/A  R$       50.000,00  HOMOLOGADO  R$     180.008,04  

014/2014 E-26/009/735/14 
Prestação de serviços 
de sistema de 
incêndio 

00 R$ 50.610,67 
EXTINCAMPOS COM. E 

INSTALAÇÕES DE EQUIP. DE 
INCÊNDIO LTDA. 

 R$       32.800,00  HOMOLOGADO  R$       17.810,67  

015/2014 E-26/009/829/14 
Aquisição de 
máquinas de costura 

13007332 R$ 9.920,00 
VIP COMERCIO DE MAQUINAS 

DE COSTURA LTDA 
 R$         7.000,00  HOMOLOGADO  R$         2.920,00  

016/2014 E-26/009/866/14 
Aquisição de freezer 
para laboratório 

13007509 R$ 60.659,60 -  -  FRACASSADO  -  

017/2014 E-26/009/941/14 
Aquisição de Papel 
A4 

00 R$ 14.696,70 
SGR DA SILVA AZEVEDO 

COM. DE MAT. OFFSHORE E 
ONSHORE – ME 

 R$       10.490,00  HOMOLOGADO  R$         4.206,70  

018/2014 E-26/009/867/14 
Aquisição de 
analisador de 
fotossíntese 

13007509 R$ 264.014,00 

ALKAHEST COMERCIO DE 
IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PROD. 
CIENTÍFICOS LTDA. 

 R$     225.000,00  HOMOLOGADO  R$       39.014,00  

019/2014 E-26/009/983/14 

Prestação de serviço 
de preparo, 
fornecimento e 
distribuição de 
refeições para RU 

00 e 13 R$ 7.932.300,00 
MMW IRMÃOS ALIMENTOS 

LTDA. 
 R$  4.899.120,00  HOMOLOGADO  R$  3.033.180,00  

020/2014 
E-
26/009/1069/14 

Prestação de serviços 
de vigilância e 
segurança patrimonial 

00 R$ 7.942.207,92 
HOPEVIG VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA. 
 R$  7.230.000,00  HOMOLOGADO  R$     712.207,92  

021/2014 E-26/009/200/14 
Aquisição de câmara 
frigorífica 

13007333 R$ 41.500,00 
R M INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 

E COMERCIAL LTDA. 
 R$       41.400,00  HOMOLOGADO  R$            100,00  

022/2014 E-26/009/200/14 Aquisição de sonda 13007333 R$ 82.220,50 -  -  CANCELADO  -  

023/2014 
E-
26/009/1072/14 

Aquisição de 
centrífuga 

13007333 R$ 30.871,47 
EQUILAB COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE LABORATORIO LTDA. 

 R$       30.490,29  HOMOLOGADO  R$            381,18  

024/2014 
E-
26/009/1012/14 

Prestação de serviços 
de manutenção de ar 
condicionado 

00 R$ 939.356,55 Processo licitatório em andamento - Pregão realizado em 31/10/2014 
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025/2014 
E-
26/009/1410/14 

Aquisição de estuda 
industrial 

13007332 R$ 9.602,00 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIO LTDA. 

 R$         5.930,00  HOMOLOGADO  R$         3.672,00  

026/2014 
E-
26/009/1524/14 

Aquisição de gases 
químicos 

00 R$ 1.422.577,80 Processo licitatório em andamento - Pregão realizado em 08/12/2014 

027/2014 
E-
26/009/1665/14 

Prestação de serviços 
de manutenção de 
veículos 

00 R$ 310.000,00 Processo licitatório em andamento - Pregão realizado em 08/12/2014 
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11 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (ASPLAN) / REITORIA 
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