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1. IDENTIFICAÇÃO - DADOS IDENTIFICADORES DA UNIDADE JURISDICIONADA

Nome completo da unidade e sigla: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO  

CNPJ: 34.023.077/0001-07

Natureza jurídica: Fundação Pública

Vinculação ministerial: Ministério da Educação

Endereço completo da sede: Av. Pasteur, nº 296 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22290-240 –
Telefone: (21) 2542-7350

Endereço da página institucional na internet:  www.unirio.br

Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional, regimento interno ou
estatuto da unidade de que trata o Relatório de Gestão e respectiva data de publicação no Diário
Oficial da União: Estatuto aprovado através da Portaria MEC Nº 2,176, de 05.10.2001, publicada no Diário
Oficial da União de 05.10.2001. 

Código da UJ titular do relatório: 26269 

Códigos das UJ abrangidas: “Não consolida outras unidades” 

Situação da unidade quanto ao funcionamento: Em funcionamento

Função de governo predominante: Educação

Tipo de atividade:  Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo para 
o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais
competentes e atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria das condições de vida da
sociedade.

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI: Nome UNIRIO - Código 154034 / Nome HUGG - Código 154035



Planejado Realizado

0089 0181
Pessoa 

Beneficiada
unidade 988 1.005 988 1.024

0750 2004
Pessoa 

beneficiada
unidade 4.901 350  - - - - -  - - - - - 

0750 2010
Criança 
atendida

unidade 193 225 246 239

0750 2011
Servidor 

beneficiado
unidade 2.157 1.268 1.457 1.245

0750 2012
Servidor 

beneficiado
unidade 1.654 1.600 1.621 1.601

1067 4572
Servidor 

capacitado
unidade 144 463  - - - - -  - - - - - 

1073 2E14
Unidade 

Modernizada
unidade 2 2  - - - - -  - - - - - 

1073 4002 Aluno assistido unidade 108 172  - - - - -  - - - - - 

1073 4004
Pessoa 

beneficiada
unidade 38.674 114.160 38.674 120.684

1073 4008
Volume 

disponibilizado
unidade 4000 146.620 143 120

1073 4009
Aluno 

matriculado
unidade 7.547 8.095 7.546 5.138

1073 4086
Unidade 
Mantida

unidade 1 1 287.578 287.578

1073 6368
Laboratório 
Equipado

unidade 1 1  - - - - -  - - - - - 

1375 4006
Aluno 

matriculado
unidade 377 417 377 377

1375 8667
Pesquisa 
Publicada

unidade 1 178  - - - - -  - - - - - 

Fonte: Coordenação de Orçamento

Ação: 1073.4009.26269.0033 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Ação: 1073.4086.26269.0033 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Ação: 1073.6368.26269.0102 - Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de
Ensino

Ação: 1375.4006.26269.0033 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Ação: 1375.8667.26269.0033 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Ação: 1073.2E14.26269.0118 - Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior

Ação: 1073.4002.26269.0033 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Ação: 1073.4004.26269.0033 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

Ação: 1073.4008.26269.0033 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Ação: 0750.2010.26269.0033 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Ação: 0750.2011.26269.0033 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Ação: 0750.2012.26269.0033 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Ação: 1067.4572.26269.0033 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Realizado 
2007

Realizado 
2006

Ação: 0089.0181.26269.0033 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Ação: 0750.2004.26269.0033 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Programa Ação
Descrição do Indicador 

ou Medida
Exercício 2008

METAS FÍSICAS
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS



Aprovado R$ Executado R$

0089 0181
Pessoa 

Beneficiada
unidade

47.351.064,00      45.744.523,11       42.863.456,00 41.881.505,00

0750 2004
Pessoa 

beneficiada
unidade

936.048,00           136.778,00            441.214,00       - - - - - 

0750 2010
Criança de 0 a 6 
anos atendida

unidade
206.373,00           190.882,75            237.096,00      188.847,00

0750 2011
Servidor 

beneficiado
unidade

2.847.756,00        2.715.277,69         2.770.607,00   2.271.003,00

0750 2012
Servidor 

beneficiado
unidade

2.788.610,00        2.707.504,18         2.723.495,00   2.698.131,00

0901 0005  - - - - - 
591.542,00           591.542,00            256.865,00      223.535,00

1067 4572
Pessoa 

beneficiada
unidade

110.000,00           55.200,00               - - - - -  - - - - - 

1073 09HB  - - - - -  - - - - - 
19.423.052,00      17.543.547,87       16.446.266,00 15.685.352,70

1073 4002 Aluno assistido unidade
205.200,00           205.200,00             - - - - -  - - - - - 

1073 4004
Pessoa 

beneficiada
unidade

174.000,00           156.880,26            372.960,00      76.561,00

1073 4008
Volume 

disponibilizado
unidade

200.000,00           3.908,40                100.000,00      86.673,00

1073 4009
Aluno 

matriculado
unidade

104.024.810,00    101.731.774,56     96.259.535,51 89.664.716,36

1073 4086
Pessoa 
atendida

unidade
50.000,00             -                         -                   -                   

1375 4006
Aluno 

matriculado
unidade

706.520,00           599.916,61            510.000,00      576.378,00

1375 8667
Pesquisa 
Publicada

unidade
35.000,00             -                          - - - - -  - - - - - 

Total
179.649.975,00 172.382.935,43 162.981.494,51 153.352.702,06

Executado 
2006 R$

Fonte: Coordenação de Orçamento

Ação
Descrição do Indicador 

ou Medida
Exercício 2008 Executado 

2007 R$
Programa

METAS FINANCEIRAS
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS
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2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS - PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A.    a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente os aspectos referentes ao estímulo à criação cultural, à
pesquisa e investigação científica, à divulgação de conhecimentos, à promoção da extensão e ao incentivo à produção
intelectual; 

B.   o Plano Nacional de Educação, destacando fatores, como o aumento da oferta da educação superior, as
avaliações interna e externa, a educação a distância, a implantação de planos de capacitação e a oferta de cursos de
extensão;

C.   a Lei 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES –,
considerando os aspectos da avaliação institucional interna e externa, contemplando uma análise global e integrada
das diferentes dimensões;

D.   o Plano Plurianual de Governo, considerando a sua estratégia de desenvolvimento e as dimensões sociais,
econômicas, regionais e ambientais;

E.    a Portaria/MEC/n.º 4.361/2004, que instituiu o Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de
Ensino Superior – SAPIENS, utilizado para o credenciamento ou recredenciamento de instituição de ensino superior e
a  autorização de cursos superiores;

F.    a Lei n.º 11.091/2005, que estabeleceu o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em educação no
âmbito das IFES vinculadas ao MEC;

G.   os Decretos n.ºs 5.825 e 5.824/2006, que estabeleceram as diretrizes para a elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação;

H.   o estatuto da Universidade, que estabelece, em seus Artigos 2.º, 3.º e 4.º, a missão, princípios e objetivos
balizadores das ações da UNIRIO;

I.      o Programa de Gestão da Reitoria para 2006/2010, que empregou, já na sua elaboração, uma metodologia
coletiva da qual participaram representantes de todos os segmentos da comunidade universitária.
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2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO  DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A UNIRIO rompeu com o isolamento ao qual estava submersa, construindo pontes com as diversas instâncias da sociedade brasileira. 

A presença constante da representação de nossa Universidade em diferentes Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais, órgãos de
fomento públicos e privados, fóruns nacionais e internacionais, e empresas públicas, repercutiu no ambiente universitário não apenas no
aumento do aporte financeiro, mas, também, na forma como a UNIRIO passou a se ver e a ser vista. 

A proposta de gestão participativa vem se mostrando, na prática, um instrumento capaz de romper com fisiologismos. Ela é muito mais
uma atitude do que um conjunto de técnicas e ações administrativas. Significa a adoção de uma postura humanista e social no
gerenciamento da instituição. 

Neste sentido, destacamos algumas de suas principais características:

a)Transparência : a melhor forma de garantir a participação da comunidade no processo de gestão é darmos a ele total transparência e
divulgação. 

A página da UNIRIO disponibiliza, anualmente, os Relatórios de Gestão, bem como os Relatórios de Auditoria pertinentes. Também na
página da UNIRIO, passamos a divulgar todos os pagamentos realizados mensalmente. Novos meios de comunicação do dia-a dia da
gestão foram criados, como o Boletim UNIRIO Informa e o jornal UNIRIO Plural. Todos os atos da administração são divulgados no
Boletim Interno, cuja publicação não sofreu qualquer lapso de continuidade no período.

Mais do que meios físicos de divulgação, a transparência requer uma postura franca e a presença constante, sempre pronta ao diálogo,
como a que estamos adotando, bem como no apoio à independência dos órgãos de representação dos diversos segmentos da comunidade
universitária.

b)Desconcentração, descentralização, e democratização dos processos decisórios: este processo se iniciou com um marco histórico -
a eleição direta e paritária de todas as direções de Escolas/Institutos e Decanias, bem como do Hospital Universitário. Implícito no
processo de escolha por meio de eleições, está o respeito às decisões locais. Mesmo as decisões no âmbito da Direção Central, sempre
foram precedidas de reuniões e conversas com os segmentos interessados, já que, mais do que a simples independência, propugnamos a
independência com consciência da interdependência.

A gestão participativa requer o respeito aos anseios dos mais diferentes setores da universidade. A continuidade deste processo levará,
certamente, à criação de formas estruturais mais flexíveis, que possibilitem o desenvolvimento de práticas integradoras entre áreas do
saber, pessoas, instituições. 

Para darmos conta dos enormes desafios acadêmicos que a UNIRIO enfrentará no futuro próximo, será necessário desencadearmos um
processo de discussão interno, visando à reestruturação administrativa da Instituição.

c) Desburocratização dos procedimentos internos: a exemplo da matrícula em disciplinas, hoje informatizada e que pode ser feita pela
Internet, em todos os cursos, a tramitação eletrônica de processos já é possível e realidade em alguns procedimentos. 

Necessitamos, porém, aprofundar o processo de desburocratização, para oferecer mais dinâmica e resolutividade aos setores
administrativos e, também, estímulo para o desenvolvimento intelectual dos trabalhadores em Educação, não apenas no que tange aos
aspectos técnicos, mas a todas as facetas do intelecto e da cultura. 

d) Estabelecimento de critérios universais para fomento às atividades acadêmicas : o apoio à participação em congressos, cursos, e
outras atividades acadêmicas é, hoje, um exemplo de postura republicana. Critérios universais e do conhecimento de todos são aplicados
em todas as requisições de apoio para participação em eventos externos. Não há mais favorecimentos de caráter pessoal ou político na
obtenção de apoio à participação em eventos.

Da mesma forma, a designação de bolsas de monitoria é acoplada à apresentação de um Plano de Trabalho por parte do discente
responsável.

A institucionalização e o fortalecimento das Câmaras Setoriais como a de Graduação, de Pesquisa, de Pós-Graduação, de Extensão e a de
Assuntos Estudantis e Comunitários foi uma estratégia eficiente na condução impessoal do processo de tomada de decisões, mesmo em
questões críticas, como a alocação de vagas docentes.

e) Avaliação: no contexto de uma Universidade democrática, voltada para o futuro e a serviço de uma vida com qualidade no interior da
sociedade, é necessário que se localize e se qualifique o papel da avaliação. Quanto mais nos voltarmos para o aprimoramento das
funções da Universidade, tanto mais necessitamos discutir o que significa avaliar, o porquê, o para que e como avaliar. Num outro
patamar, o processo avaliativo vem para reforçar nossa história e realizações, além de iluminar o caminho para nossas superações. Desse
modo, é no verdadeiro exercício da cidadania que localizamos nossa proposta de permanente processo avaliativo na UNIRIO.

A política cultural: contrapondo-se à perspectiva mais tradicional sobre o fenômeno cultural, e suas injunções, a atual Reitoria da
UNIRIO vem instituindo e desenvolvendo uma política cultural calcada na promoção e construção de uma desejável “cidadania” cultural,
inexistente na Universidade até então.  

Neste sentido, ao invés de difundir apenas o que seja cultural sob a perspectiva econômica do que interessa à indústria cultural, a atual
gestão da UNIRIO vem apoiando e difundindo, em seu projeto cultural, as diversas manifestações culturais – sejam estas consideradas
clássicas, populares, eruditas, consagradas, emergentes ou de vanguarda, sem quaisquer distinções.  
As atividades culturais desenvolvidas são, desta forma, abertas a todos, com continuidade e enraizadas tanto na comunidade acadêmica
quanto na social.  

Segundo esta perspectiva ideológica de concepção sobre o fenômeno cultural, as atividades realizadas se aproximam mais de onde
existem e ficam “gentes”, em uma apropriação de todos os espaços possíveis pela cultura – invasão cultural – inclusive em espaços
públicos (como hospitais e presídios, por exemplo).
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2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO  DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para um programa a ser ratificado em futuro próximo, a Reitoria da atual gestão da UNIRIO pretende continuar definindo sua política
cultural, como um dos eixos prioritários de suas ações, por meio do apoio, desenvolvimento e implantação de atividades e ações oriundas
da escuta cultural da comunidade universitária. Para tanto, está construindo um locus catalisador de todas as suas atividades, que será o
seu Centro Cultural, situado à Rua Voluntários da Pátria, 107, em Botafogo. O Centro Cultural da UNIRIO prevê uma sala multimídia,
um espaço de exposição – espaço em tese – para apresentações de teses e dissertações que contemplem apresentações práticas e um
espaço para encenações contemporâneas (com necessidades espaciais menos tradicionais para suas apresentações).

Traçar uma política cultural universitária para a construção de uma desejável ”cidadania” cultural contempla, em síntese:
1. Valorizar o desenvolvimento de saberes oriundos das atividades de ensino, pesquisa e extensão a que se propõe uma universidade
pública e comprometida com a realidade nacional;

2. Contemplar a melhoria da qualidade de vida de seus agentes consumidores;
3. Promover a inclusão;
4. Promover o conseqüente desenvolvimento humano de seus agentes consumidores;
5. Estimular a interculturalidade;
6. Garantir os meios à promoção da sustentabilidade de suas práticas;
7. Formular novas sínteses culturais a partir dos diálogos estabelecidas entre os seus principais atores.
Ao expormos a produção musical para os diferentes segmentos da universidade, bem como para públicos e em espaços não tradicionais,
reforçamos o papel das manifestações culturais na formação cidadã e ampliamos os horizontes dos nossos estudantes para a importância
da inserção social. Como exemplos, a apresentação da Camerata Quantz e do Quinteto Villa Lobos no HUGG, apresentações de grupos
como o Batucantá, Bebendo na Fonte, Macadâmia em eventos acadêmicos, o apoio à Orquestra Sinfônica da UNIRIO e a Série UNIRIO
Musical, que representa uma firme inserção social da Universidade.

A convergência interdisciplinar se dá, muitas vezes, em situações algo inusitadas, como, por exemplo, o projeto de humanização do
HUGG, que recebe a contribuição imprescindível de docentes, técnicos-administrativos e discentes dos cursos das escolas de Teatro e de
Música, catalisados pelo Projeto Cultural da UNIRIO. No HUGG, foram desenvolvidos muitos eventos de teatro e música para a
comunidade que trabalha ou é assistida no Hospital.
O apoio a eventos de cinema, como a já tradicional série de Cinema e Psicanálise, a participação na Mostra Rio, além da exibição de
diversos filmes seguidos de discussão com diretores, atores e produtores, tem marcado estes últimos quatro anos e, certamente, se
expandirá, em muito, no futuro.
As atividades de teatro têm recebido apoio logístico para montagens fora da Universidade e para a participação em festivais e mostras em
todo o Brasil. Os prêmios recebidos são testemunha do que se pode e deve fazer. Sediamos, entre outros, o Congresso da ABRACE.
Tivemos uma competente representação de professor e alunos na Quadrienal de Praga. Aconteceram inúmeras palestras, aulas e
performances de personalidades de várias partes do mundo, que aqui vieram contribuir com a construção de um pilar cultural sólido e
consistente.

Um especial destaque é, sem dúvida, a criação e a publicação da Revista Chronus, publicação que, a cada edição, destaca um dos Centros
da Universidade, por meio de uma personalidade escolhida pelo Colegiado do Centro como representativa do pensamento, do saber e do
fazer da área. A revista, indexada, alcança todas as bibliotecas públicas, em especial as universitárias e os Centros de Referência da
Cultura e da Ciência do Brasil.
Na graduação, a proposição de excelência acadêmica com compromisso social espelha fidedignamente a postura de defesa do ensino
público gratuito e de qualidade social e se demonstra por meio de uma série de ações já realizadas e a serem ainda mais implementadas,
como por exemplo :
a) Normalização da flexibilidade curricular, com a aprovação das normas pelos Conselhos Superiores. O processo se intensificará à
medida em que a discussão dos currículos dos diversos cursos aponte para um maior espaço para disciplinas alternativas e de ações
integradas de ensino, pesquisa e extensão dentro das exigências para integralização. 

A flexibilidade curricular permite a inserção em nossos cursos de iniciativas acadêmicas que propiciem uma formação emancipadora,
como , por exemplo, as atividades pedagógicas em escolas de ensino fundamental da rede pública.

b) Normatização da Mobilidade Estudantil, nacional e internacional. O aprofundamento deste processo deverá se dar em concomitância
com o incremento da Assistência Estudantil, já que se faz necessário viabilizar materialmente o transporte e a permanência dos estudantes 
em outras instituições. O processo se intensificará à medida em que a discussão dos currículos dos diversos cursos aponte para um maior
espaço para disciplinas alternativas e de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão dentro das exigências para integralização. 

c) O aumento do quantitativo do Programa de Bolsas foi substancial nos últimos anos, tanto como fruto de um melhor relacionamento
com as agências de fomentos, quanto pelo aumento do percentual do orçamento próprio dedicado a este fim. No entanto, à medida em
que a UNIRIO vem adotando práticas de inclusão social, a demanda por tal modalidade de apoio vem crescendo, necessitando, inclusive, 
acelerar o ritmo do crescimento observado, o que será viabilizado principalmente por meio do aumento das verbas de custeio
proporcionado pelo Programa de Expansão e Reestruturação da UNIRIO, que acompanha o Plano de Desenvolvimento Institucional.

d) O investimento na infra-estrutura física de apoio à graduação foi, desde o início, percebido como sendo fundamental para as atividades
acadêmicas e um bom percentual de nosso orçamento foi investido nesta direção. Por exemplo: do re-equipamento de laboratórios de
ensino, até obras de recuperação de prédios, trocas de janelas, climatização do prédio do CCH, recuperação de elevadores, a reforma de
espaço físico para abrigar a Biblioteca de Escola de Medicina e Cirurgia; a ampliação de compra de material de consumo, aumento de
potência elétrica em diversos campi, bem como recuperação das redes hidráulicas, de esgoto e de gás. 
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2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO  DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Duas providências de aspecto mais geral tiveram grande influência na Graduação: a ampliação e a reestruturação das redes de lógica e de
telefonia.
Já estão em andamento procedimentos administrativos relativos à reforma dos auditórios do Instituto Biomédico, do HUGG e do CCH, à
implantação de laboratório de informática em todos os campi, a modernização do parque de equipamentos, a reforma e compra de
elevadores, entre outros.

e) O Centro de Ciências Jurídicas e Políticas-CCJP teve, ao longo do período, sua fase de mais intensa institucionalização, tanto do ponto
de vista administrativo, com a criação, pelos Conselhos Superiores, do CCJP, como fisicamente, com a recuperação do prédio da Rua
Voluntários da Pátria e a instalação, no mesmo, da Escola de Ciências Jurídicas. Foram liberados pela Secretaria de Educação Superior -
SESu recursos para a reforma e modernização da Escola de Ciências Jurídicas e do CCJP, para aquisição de mobiliário para o auditório e
para a criação da Biblioteca Setorial, além de outros investimentos com recursos próprios da UNIRIO. 

f) A Escola de História também teve sua institucionalização reforçada com a criação do cargo de Diretor, e o Curso de Turismo com a
criação do Departamento de Turismo e Patrimônio. 
g) No âmbito das providências administrativas estruturantes, podemos citar a criação da Secretaria de Apoio ao Estudante, na Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, e o apoio material e logístico para a organização autônoma dos estudantes, que repercutiu na criação do 
Diretório Central dos Estudantes da UNIRIO.
h) As atividades de acolhida aos calouros, como a Recepção Unificada passam a integrar o Calendário Universitário, assim como a
Semana de Integração Acadêmica que congrega ações de ensino, pesquisa e extensão.
i) A institucionalização do Núcleo de Vestibular, transformando-o em Coordenação de Seleção e Acesso, significa a rejeição ao
empirismo, e o entendimento de que o acesso é parte integrante do processo educacional e não uma mera formalidade. Destacamos, entre
outras medidas, o estímulo às inscrições para o vestibular para cursos noturnos e de licenciaturas.
j) Estão em andamento as providências necessárias para a implantação do Programa Especial de Treinamento Interno (PETI). 

k) A criação da Câmara de Graduação foi de grande importância como órgão que passou a subsidiar as ações da Pró-Reitoria de
Graduação.
l) A democratização da distribuição das Bolsas de Monitoria, que passaram a ser concedidas por meio de inscrições de Projetos de
Ensino, pelos docentes, concorrendo a Editais anuais.
m) As reformas curriculares realizadas em 11 cursos de graduação flexibilizaram os currículos, oportunizando uma formação discente
com maior compromisso social.
Uma das vantagens auferidas com a construção coletiva e democrática do Plano de Desenvolvimento Institucional, foi a consignação de
uma Política institucional de fomento e incentivo à Pós-Graduação. A Pós-Graduação, institucionalizada organicamente permitiu o
desenvolvimento harmônico que se espelhou em aspectos quantitativos e qualitativos.
a) A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aparelhou-se para funcionar como um órgão de fomento aos programas e projetos,
atuando internamente como consultoria e externamente junto a órgãos governamentais como a CAPES, buscando o imprescindível apoio
político, não apenas para a criação de novos cursos como também atuando em nome da Instituição junto aos visitantes, reforçando o
compromisso institucional com os programas e projetos.
b) Os esforços de cada programa passaram a se aglutinar, por exemplo, nos projetos conjuntos para os editais CT-Infra, junto à FINEP,
criando-se a prática de buscar fomento pela Universidade como um todo, o que permitiu novos aportes financeiros.
c) Assistimos, neste último período, à criação dos mestrados de História, Informática e Museologia e do doutorado em Neurologia,
resultado do esforço empreendedor dos profissionais de cada Programa e da importante catalisação destes esforços junto à CAPES.

d) Um reflexo deste esforço da institucionalização da Pós-Graduação é o processo de normatização da criação e do funcionamento dos
cursos Lato Sensu. Considerando sua existência como a semente de um futuro curso Stricto Sensu ou como o esteio de uma atividade de
pesquisa, o funcionamento desta atividade foi dotado de regulamentação que garante a transparência na gestão e a qualidade acadêmica.

e) Outro reflexo, foi o reconhecimento dos esforços empreendidos pelos docentes que coordenam os cursos de mestrado e doutorado,
com a criação do Programa de Bolsas de Apoio ao desenvolvimento e qualificação da Pós-Graduação Stricto Sensu (PAPG).

f) A publicação da produção científica dos discentes da UNIRIO passou a contar com o resumo expandido, refletindo um aumento na
qualidade da divulgação. Esta melhora foi alvo de reconhecimento público por parte do CNPq na avaliação de nossas Semanas de
Iniciação Científica. O CNPq aumentou, consideravelmente, o número de bolsas de Iniciação Científica para os estudantes da UNIRIO.

g) Um fato marcante da mudança de qualidade na gestão da Pós-Graduação e da Pesquisa, é demarcado pelo lançamento do Edital de
Fomento às Pesquisas com Compromisso Social.
h) A elaboração de um catálogo para a divulgação dos projetos de pesquisa e cursos de Pós-graduação existentes permitirá aumentar,
ainda mais, a visibilidade da pesquisa realizada na UNIRIO. 
i) A articulação entre o ensino de graduação com o de pós-graduação é, atualmente, objeto de um grupo especialmente criado, no
contexto do Programa de Expansão e Reestruturação da UNIRIO, para elaboração de um programa que norteie a sua implementação. É
de se ressaltar que a UNIRIO sempre defendeu que os docentes ligados à Pós-Graduação mantenham laços com a atividade docente
também na Graduação.
j) Outro projeto em andamento é a articulação com a Fundação FIOCRUZ, com o objetivo de conseguir que a Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP), no âmbito do Projeto Dinter (doutorado interinstitucional) da CAPES, forme uma turma de doutores em Saúde Pública,
o que permitirá agilizar a formação dentro da UNIRIO dos docentes e técnico-administrativos, a consolidação de um Instituto de Saúde
Coletiva e o fortalecimento da pesquisa e da Pós-graduação na área da saúde. 
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A Extensão na UNIRIO, desde 1993, cresceu e destacou-se no cenário interno e nacional, graças à dedicação de professores, estudantes e
técnicos administrativos que, conscientes de sua importância no processo pedagógico, atuaram e ainda atuam arduamente.

Nos últimos quatro anos, entretanto, buscamos institucionalizá-la e torná-la orgânica. A Pró-Reitoria de Extensão, por exemplo, embora
criada em 2001, somente a partir de 2004 passou a contar com o Cargo de Pró-Reitor. Desde então, refletindo internamente o
reconhecimento que já existia na comunidade nacional, fatos marcantes podem ser apontados: 

a) O número de bolsas a estudantes envolvidos em programas e projetos de extensão dobrou de 40 para 80, com valor equiparado às
demais modalidades de bolsas que compõem o sistema de bolsas da UNIRIO, custeadas com orçamento próprio da UNIRIO, além das
bolsas dos Programas Conexões de Saberes, PAEX, PROEXT/ SESu, e PROEX Cultura/ MINC, perfazendo um total de 225 bolsistas.
Verificou-se um incremento quantitativo significante no número de docentes e de estudantes envolvidos em programas e projetos de
extensão, bem como no número de cursos abertos à comunidade.

b) A participação da UNIRIO no SIEX/Instituições Públicas de Ensino Superior está viabilizada desde a criação do SIEX-UNIRIO,
programa desenvolvido com ferramentas de software livre.

c) A Câmara de Extensão foi institucionalizada, com a aprovação dos Conselhos Superiores e consolidada organicamente na Instituição.

d) Ampliação do espaço físico e da infra-estrutura da PROEX, sendo locus de interlocução e diálogo sobre a Universidade.

O que, também, se percebe é, hoje, um maior relacionamento dos projetos de extensão com o ensino e com a pesquisa. Os docentes, em
muitos cursos e disciplinas, vêm praticando a flexibilização curricular, dedicando parte de sua carga horária letiva a outros espaços que
não os da sala de aula, utilizando-os como alternativas de vivência em comunidades. Esta visão tende a crescer e o estímulo institucional
neste sentido é contemplado em nossa proposta de trabalho.
Durante muito tempo, a dimensão sócioeconômica da educação permaneceu encoberta pelo “manto da invisibilidade”, mas foi
amplamente esclarecida pela pesquisa socioeconômica levada a cabo pelo Fórum Nacional de Pró Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (FONAPRACE).
Não apenas problemas de viés puramente econômico criavam um ambiente hostil para o estudante nas universidades. Questões de ordem
cultural, o desconhecimento do ambiente universitário por estudantes que são de famílias nas quais ele é o primeiro a alcançar o ensino
superior, o estranhamento em um mundo totalmente novo e outros aspectos socioculturais podem ser apontados como óbices ao bom
desempenho escolar. 
A UNIRIO, imersa na realidade social do País, vem tornando-se cada vez mais inclusiva. Mesmo antes da existência de mecanismos de
acesso diferenciados, muitos estudantes, oriundos das camadas populares, já conviviam em nossa comunidade como conseqüência do
esforço pessoal seu e de suas famílias.

No contexto descrito, a Assistência Estudantil desempenha um papel de enorme importância na formação de nossos estudantes. Não
como assistencialismo vazio, mas como indutora de um ambiente acolhedor que estimula o crescimento do indivíduo como cidadão
crítico e reflexivo, conhecedor de seus deveres e direitos. 

São muitos os aspectos do acolhimento inclusivo na UNIRIO, considerando-se as diversas facetas do problema.
a) De maior relevo, pelo seu caráter inovador na UNIRIO, a instituição da Bolsa Permanência é sempre citada. Trata-se de uma bolsa
acadêmica, que se diferencia das demais apenas pelo seu critério de seleção, que é bastante direcionado para as situações de risco social.

b) O apoio à organização autônoma dos estudantes se reveste inclusive da dimensão material, como na reforma das instalações físicas de
Diretórios Acadêmicos ou no provimento de infra-estrutura para as eleições dos órgãos estudantis.
c) O modelo de assistência estudantil da UNIRIO está sendo construído de modo dialógico pelos atores envolvidos. Por exemplo, à
medida em que a Coordenação de Assuntos Estudantis e Comunitários foi se constituindo também em uma “ouvidoria” informal, passou
a participar de forma mais intensa da vida social dos estudantes e a encaminhá-los para atendimento médico no HUGG, ou em outras
instituições, e para o Núcleo de Práticas Jurídicas do CCJP. Ficou patente a necessidade da criação do Núcleo de Apoio Psicossocial, já
em andamento.

d) Um desejo expresso pelos estudantes, conjugado com os esforços do Núcleo de Educação Física da UNIRIO, está se concretizando em
breve com a construção da quadra poliesportiva, que certamente desempenhará um importante papel integrador na comunidade
universitária.
e) Consideramos também que o apoio material para que os estudantes participem de eventos externos da política estudantil e das políticas
dos segmentos profissionais é uma ação tipicamente pedagógica no sentido da formação cidadã e do profissional consciente e crítico,
constituindo-se de imprescindível complemento às demais ações formativas intra e extra muros.

f) Muito mais que o acolhimento aos novos estudantes, a Recepção Unificada dos Calouros, parceria entre os estudantes e a assistência
estudantil, representa uma quebra dos paradigmas corporativistas, unindo todos os cursos em torno do pensamento humanista de
universidade plural.
g) Uma vertente importante são as ações culturais, em parceria com o Projeto Cultural da Reitoria, como o apoio à participação de
estudantes em festivais de artes cênicas, em eventos culturais de teatro e música ou no apoio a eventos artísticos dentro da UNIRIO,
abertos para a comunidade.

h) A UNIRIO, também, se preocupou em institucionalizar a Assistência Estudantil e, neste sentido, sediamos a Secretaria da Regional
Sudeste do FONAPRACE, com a participação expressiva na construção do Plano de Assistência Estudantil 2007, bem como
estruturamos a Câmara de Assuntos Comunitários e Estudantis e o Fórum de Assuntos Comunitários e Estudantis.

i) No contexto do Programa de Expansão e Reestruturação da UNIRIO, estão saindo do papel desejos há muito acalentados como o
restaurante universitário, cujos projetos estão na fase de licitação. O nome restaurante-escola apropriadamente esclarece que seu objetivo
é transcender o importante papel de alimentar, constituindo-se em espaço pedagógico de vivência e experimentação, junto a Escolas,
principalmente a Escola de Nutrição.
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j) Outro antigo projeto, cuja viabilização somente foi financeiramente possível há pouco tempo é o do transporte intercampi, que não
somente une os diversos campi entre si, mas, também, aos principais entroncamentos de transporte coletivo.
k) O Orçamento destinado pelo Governo Federal para a Assistência Estudantil será, no decorrer de 2008, utilizado nos seguintes projetos,
discutidos com os discentes:
1. Recuperação e modernização dos veículos (Onibus e Van) para o transporte intercampi. 
2. Recuperação e modernização do espaço do Diretório Acadêmico da Medicina.
3. Criação de espaço físico para os diretórios acadêmicos: História, Biblioteconomia, Arquivologia, Pedagogia e Turismo.
4. Recuperação dos Sanitários do Diretório Acadêmico da Nutrição.
5. Recuperação e modernização dos Sanitários dos Diretórios da Música e do Teatro
6. Primeira fase da Recuperação e modernização da quadra desportiva do Instituto Biomédico, que prevê a construção de quadra
suspensa para solucionar o problema do estacionamento.
7. Criação da área destinada ao Núcleo de Apoio Psicossocial.  
8. Recuperação de espaços de convivência estudantil no Instituto Biomédico, incluindo o jardim.
A força do coletivo e os projetos bem elaborados por técnicos e professores conseguiram liberar verbas para construções e reformas, além
do investimento da UNIRIO por meio de seus recursos próprios. 
No ano de 2007 e início de 2008, priorizamos, inicialmente, o reabastecimento de materiais de consumo para uso imediato, suprindo o
Hospital de insumos básicos da área médico-hospitalar e de medicamentos. Simultaneamente, procedemos ao levantamento de
necessidades de equipamentos para o funcionamento regular do Centro Cirúrgico. Identificamos a necessidade de aquisição de
instrumental cirúrgico QHUGG, convencional e para cirurgias videolaparoscópicas, tendo os mesmos já sido entregues. Ainda em
relação ao Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, estão em processo de aquisição os focos cirúrgicos, aspiradores e bisturis eletrônicos e
equipamentos para anestesiologia. Em caráter emergencial, um carrinho de anestesia foi adquirido por uma de nossas Fundações de
Apoio possibilitando, no momento, o funcionamento de 03 salas do Centro Cirúrgico Geral. Estão em vias de finalização a obra da
Central de Material e Esterilização, bem como as obras da Farmácia e do Serviço de Ortopedia. Estão em andamento, ainda, as reformas
das 3ª e 7ª Enfermarias. 
As Enfermarias já reformadas receberam 65 novas camas, além de escadinhas e suportes de soro. A Supervisão de Enfermagem ganhou
um novo espaço, mais adequado às suas atividades, em localização centralizada no Hospital e com instalações compatíveis com suas
necessidades. A fim de compatibilizar as demandas crescentes de energia elétrica com a capacidade de fornecimento seguro de energia,
está em andamento uma obra na Subestação Elétrica e no Centro de Materiais. Esta obra já possibilitou a ligação do CEMPE, recém
inaugurado, e deverá, no prazo máximo de 60 dias, possibilitar a ligação dos equipamentos da Farmácia e da Central de Material e
Esterilização. Com isso, o Serviço de Farmácia, em suas novas instalações, estará em conformidade com as exigências da ANVISA,
podendo voltar a manipular quimioterápicos e dietas parenterais, o que significará uma redução importante de custos com estes
procedimentos.  Ademais, poderá receber, para estágios, estudantes de graduação e pós-graduação em condições adequadas. 

Dado o déficit crônico do Hospital no tocante ao faturamento SUS, a inadimplência com a firma fornecedora de alimentação chegou a um
valor expressivo, tendo a Reitoria se empenhado para conseguir recursos extra-orçamentários que pudessem cobrir tal valor. Com o êxito
obtido em mais este pleito, está sendo providenciada a quitação deste débito para que o fornecimento de alimentação a pacientes e
residentes não fique ameaçado. 
Respondendo às demandas encaminhadas à Reitoria, a Direção do HUGG promoveu a reorganização administrativa do Serviço de
Radiologia que vem, desde então, agendando os exames solicitados com regularidade. Foi providenciada a recuperação do Tomógrafo
Computadorizado e este deverá estar em funcionamento no prazo máximo de 10 dias, uma vez que as peças necessárias já foram
adquiridas.
Outro fato que merece destaque, é o espaço físico que ocupa a Escola de Medicina e Cirurgia no HUGG. Torna-se necessário ampliar os
espaços destinados ao ensino, à pesquisa e à administração. Neste sentido, a Reitoria está viabilizando a compra de um prédio, situado
próximo ao Hospital, para instalar a Escola de forma a lhe oferecer melhores condições de desenvolver a parte acadêmica e
administrativa, possibilitando, também, melhor infra-estrutura para o Programa de Pós-Graduação em Neurologia e para os Cursos lato
sensu.
O HU está pronto para crescer. O próximo passo é a realização coletiva de um planejamento estratégico para consolidar ou desenvolver
outros procedimentos necessários para o crescimento harmonioso e eficaz do Hospital.
Agora, são estes os nossos compromissos para o crescimento do HUGG :
* Elaborar um plano estratégico coletivo para pleno desenvolvimento do Hospital.
* Implementação do Plano Diretor já elaborado.
* Maior inserção do HU no SUS, particularmente no sistema de referência e contra-referência e regularização de média e alta
complexidade e busca de novas referências.
* Adequação do laboratório às necessidades clínico cirúrgicas. 
* Reforma do Centro Cirúrgico Geral.
* Reforma e adaptação dos espaços dos Ambulatórios.
* Continuidade na reforma administrativa do HUGG.
* Cada Clínica receberá, pelo menos, um instrumental para diagnóstico e ou tratamento, possibilitando avanços no campo da investigação
e da assistência.
* Realização no laboratório do HUGG de dosagens imunológicas e hormonais.
* Continuidade no desenvolvimento da informatização do HU.
* Investimento na capacitação administrativa(RH).
* Criação do Arquivo Nosológico.
* Implantação de laboratório de informática para discentes, docentes e técnico- administrativos.
* Elaboração de um plano de contingência para o HU (Brigada de incêndio).
* Intensificação de ações voltadas para a humanização da permanência em ambiente hospitalar que envolvam os profissionais de saúde e 
usuários do HUGG.
* Transformar o HUGG em uma unidade de vivências educacionais, a partir das diferentes áreas de saber da Universidade.
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A Biblioteca Central, que tem como missão cuidar do patrimônio informacional da Universidade, selecionando, adquirindo, processando,
tornando disponível e garantindo o acesso e a preservação da informação registrada em qualquer tipo de suporte, fornece o apoio
informacional indispensável ao desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão, considerando todos os campos de
atuação da UNIRIO. 

Seguindo os valores da administração em manter o compromisso social com o ensino público, gratuito e de qualidade norteado pela visão
humanística da formação de todos os que integram a comunidade universitária, o setor realizou nesta gestão ações que também marcaram
a posição da UNIRIO no cenário local e nacional da biblioteconomia.
A seguir, destacamos as principais ações realizadas nesta gestão:
Desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura. 
A Biblioteca Central adquiriu e equipou, tanto a Biblioteca Central como as Bibliotecas Setoriais, com equipamentos de informática e
comunicação. Criou novos espaços para a comunidade acadêmica usufruir de seus acervos e utilizar os recursos de informação
disponíveis na web. Entre eles, criou a sala de multimídia na Biblioteca Central, espaço equipado com computador (acesso à Internet),
datashow, Tv e equipamento de som e vídeo. Esta sala vem sendo amplamente utilizada para palestras, aulas especiais, e, até mesmo,
como local de defesa de trabalhos de final de curso da graduação e da pós-graduação.

Implementou 12 postos de consulta de acesso às redes de informação e pesquisa nas bibliotecas setoriais do CCBS. Foram beneficiadas as
Bibliotecas de Enfermagem e Nutrição, Instituto Biomédico e Escola de Medicina e Cirurgia. As Bibliotecas do Intituto Biomédico e da
Escola de Enfermagem receberam um total de 03 aparelhos de ar-condicionado, o que minimizou os problemas de desconforto térmico
destes locais. A Biblioteca de Medicina teve suas instalações mudadas e ampliadas, passando a ocupar um local mais indicado e
preparado para o estudo e a pesquisa. 

Criou o projeto de expansão do Sistema de Bibliotecas com a criação da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas -
CCJP e a instalação de salas de inclusão social nas diversas unidades do sistema.

Na área de informatização de seus serviços, digitalizou todo o fichário kardex da coleção de periódicos da Biblioteca Central, o que
beneficia toda a comunidade do CCH, CLA e CCET; a área da saúde também iniciou este trabalho. Na área do acervo de livros em papel,
vem informatizando a coleção nova, adquirida por compra, e trabalhando o acervo retrospectivo. E, também investindo na aquisição de
livros digitais, destaque para a coleção de livros eletrônicos da área médica.

Implantou a Biblioteca Digital de teses e dissertações com recursos obtidos através de Projeto para obtenção de infra-estrutura de
equipamentos e softwares aprovados no edital FUNCATE/IBICT. 

Está implantado um software de pesquisa integrada (em parceria com a UFRJ, Puc-Rio, e LNCC) para compartilhamento de recursos de
informação entre estas Instituições.

Vale destacar que o trabalho de implantação de salas de inclusão digital com parceiros da iniciativa privada, assim como o Governo
Estadual, é baseado em projetos de construção de conteúdos digitais entre a Biblioteca Central e as Escolas de Biblioteconomia e
Arquivologia da UNIRIO. Neste sentido, já está implantada a sala UNIVERSIA/Santander, com 15 computadores, 1 servidor, 1
impressora a laser e 01 scanner.
Criou um programa de Extensão de Incentivo ao hábito de leitura entre jovens leitores, apoiado pelo MEC, destinado a atender a
comunidade externa da Universidade com aquisição Biblioteca Infanto-Juvenil, assim como bolsas para alunos da graduação da
Universidade. Este programa, por meio da oficina de jogos dramáticos apresentou 03 espetáculos teatrais: Aquele que diz sim aquele que
diz não; Os meninos da Rua Paulo e A droga da Obediência.

Nesta gestão, obtivemos uma ampliação do quadro de funcionários por meio de concursos públicos, em que recebemos 04 novos
bibliotecários, 02 funcionários técnico-administrativos e a contratação de 04 auxiliares de biblioteca. O quadro ainda necessita de mais
funcionários, porém este reforço foi decisivo para a manutenção dos serviços das Bibliotecas.

Vários programas de treinamento e atualização da equipe foram efetivados e destacamos as diversas representações assumidas por
profissionais do Sistema de Bibliotecas:

* Conselheira representante do Estado do Rio de Janeiro na Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – CBBU;
* Presidência da REDART/RJ - Rede de Informação em Artes
* Assistente da Presidência do Conselho Estadual de Leitura do Estado do Rio de Janeiro - CONSEL/RJ 



Código 0089

Titulo Previdência de Inativos e Pensionistas

Objetivo
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e
seus pensionistas e dependentes

Público Alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Justificativa

O desequilíbrio dos regimes previdenciários dos servidores públicos nas três esferas de governo
representa um obstáculo ao ajuste das contas públicas, reduzindo a viabilidade de um ambiente
macroeconômico favorável ao desenvolvimento. Com as Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº
41/2003 e com a Lei nº 9.717/98, novas regras foram definidas para organização da Previdência
Pública, dando ênfase ao caráter contributivo e à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial,
tornando-a distinta da política de pessoal. A Previdência Pública vinha funcionando como uma extensão
da política de pessoal, com base no princípio de que o vínculo empregatício por si só assegura o
benefício previdenciário. A partir de agora, a União, como as outras esferas de governo, tem limitado a
12% de sua receita corrente os gastos com inativos e pensionistas e deverá observar a relação de 2/1
entre a sua contribuição como empregador e a dos segurados. A determinação, constante da Lei nº
9.717/98, do registro individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais permitirá
ainda, a implementação da correlação efetiva entre contribuições e benefícios.

Tipo Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais

Horizonte temporal Continuo

Estratégia de implementação
Realização de estudos para alteração da legislação da previdência dos servidores públicos federais
para implementação das mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20/98

Código 0750

Titulo Apoio Administartivo

Objetivo
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus
programas finalísticos

Público Alvo Governo

Justificativa Programa de Apoio Administrativo

Tipo Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais

Horizonte temporal Continuo

Estratégia de implementação

Código 1067

Titulo Gestão da Politica da Educação

Objetivo
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas
na área da educação

Público Alvo Governo

A educação está garantida na Constituição Federal como direito social, no seu artigo art. 6º, e regulada
como uma política pública, no artigo 205, ao definir que a educação é um "direito de todos e dever do
Estado". A Constituição define também no artigo 209 que, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas
às seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e II - autorização e
avaliação de qualidade pelo poder público. Não obstante a educação brasileira estar pautada por
referenciais legais, até certo ponto bem definidos, especialmente a Educação Básica (LDB,PNE, Lei do

FUNDEF, EC nº 14, entre outros) e contar com uma base de dados e estatísticas confiáveis, além da

participação da sociedade em algumas de suas ações, ainda são inúmeros os desafios a enfrentar para

que se tenha uma política educacional pública que abrigue com autenticidade todas as vertentes. 
As ações da educação têm ramificações e impactos nas mais longínquas localidades do território

nacional cuja implementação, tem que contar com o empenho efetivo dos dirigentes máximos dos

estados e municípios, o que requer um esforço mútuo para a conscientização da importância do

aprimoramento de mecanismos que vão desde a legislação à eficiência na busca de novos recursos

para financiamento e a sua aplicação. Envolve, portanto, as etapas de implementação e da efetividade

do controle e da avaliação dos resultados. Regulamentando a política define a LDB que, o sistema

federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as instituições de

educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e III - os órgãos federais de educação.

Percebe-se então que, apesar da CF/88 permitir a criação de entidades privadas, submete-as as

mesmas exigências das entidades públicas conformando o conjunto destas o Sistema de Educação que

executa a política pública de educação no País. Nota-se assim, que o ensino não é uma atividade

econômica como outra qualquer, devendo ser tratado como atividade de interesse público. 

Justificativa
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Isto se ratifica, quando a Constituição no seu artigo 206, inciso VII, diz que o ensino, sem distinguir
entre o público e o privado será ministrado com a garantia do padrão de qualidade, e no seu artigo 214
estabelece que o plano nacional de educação conduza à promoção humanística, científica e tecnológica
do País. Esses elementos indicam que, a política de educação, assim como o sistema de ensino é e
será sempre público, visto que é público não porque é gratuito ou não por que é estatal, mas
essencialmente, por serem os interesses envolvidos inteiramente públicos e devendo, então, o
planejamento e execução da política serem feitos de forma pública e democrática. A educação, além de
ser um modo de inclusão social é instrumento de promoção de paz, desenvolvimento e de garantia da
soberania nacional. Deste modo é preciso envolver toda a sociedade na sustentabilidade da educação,
assim como na gestão democrática desta. Busca-se, portanto, propor diretrizes e regras para
democratização de todo o sistema educacional em sua relação com a sociedade.
A partir destas diretrizes poderão ser estabelecidos regras e princípios para a gestão, o financiamento

e o desempenho administrativo mais eficazes e eficientes. O não atingimento de uma gestão, controle e
avaliações sistemáticas implicaria na perpetuação de situações de exclusão de milhões de brasileiros
da educação do agravamento da concentração de renda, injustiça social e ineficiências e ineficácias
nas políticas públicas.

Tipo Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais

Horizonte temporal Continuo

Estratégia de implementação

Formulação de políticas e intensificação da gestão participativa e de controle social, através da inserção
de mecanismos de participação/interlocução com as instituições, corporações e sociedade civil na
elaboração dos projetos e atos normativos decorrentes das políticas públicas de ensino, no intuito de
formar uma cultura de gestão participativa e de controle social, e lhe dar efetividade, Em particular,
articulação com os sistemas de ensino das Unidades Federadas e com as Instituições federais de
Ensino visando, também, o cumprimento das atribuições legais e o zelo pela qualidade da educação.
Serão fortalecidas e ampliadas as parcerias com as unidades da federação, com ONG's e iniciativa
privada, com vistas ao aumento da base de financiamento dos programas do MEC e o atingimento dos
resultados esperados pela sociedade. Haverá destaque para a captação, produção e disseminação de
informações confiáveis e tempestivas sobre evolução das estatísticas/ indicadores da educação no
Brasil, voltadas à tomada de decisão pelo nível estratégico do MEC e demais atores públicos e privados
do setor educacional.

Código 1073

Titulo Brasil Universitário

Objetivo
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a 
disseminar o conhecimento

Público Alvo
Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES 
privadas

O sistema de educação superior brasileiro ainda conserva modelos de formação acadêmica e
profissional superados em muitos aspectos, tanto acadêmicos como institucionais, e precisa passar por
profundas transformações. Na verdade, prevalece no sistema nacional uma concepção fragmentada do
conhecimento, resultante de reformas universitárias parciais e limitadas nas décadas de 60 e 70 do
século passado. Essa organização acadêmica incorpora currículos de graduação pouco flexíveis, com
forte viés disciplinar, situação agravada pelo fosso existente entre a graduação e a pós-graduação. Ao
mesmo tempo, há uma excessiva precocidade na escolha de carreira profissional e a manutenção da
atual estrutura curricular de formação profissional e acadêmica, ao reforçar as lógicas da precocidade
profissional e da compartimentação do saber. 

Em suma, estreitos campos do saber contemplados nos projetos pedagógicos, precocidade na escolha
dos cursos, altos índices de evasão de alunos, descompasso entre a rigidez da formação profissional e
as amplas e diversificadas competências demandadas pelo mundo trabalho e, sobretudo, os novos
desafios da sociedade do conhecimento, são problemas que, para sua superação, requerem
transformações no interior das Universidades.A democratização do acesso ao ensino superior a um
número cada vez maior de jovens brasileiros é tarefa fundamental para o crescimento e
desenvolvimento da economia e de nossa sociedade e um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação (Lei nº 10.172/2001).Neste sentido, foram desenvolvidas diversas iniciativas entre as quais o
Plano de Expansão das Universidades Federais e o Programa Universidade Para Todos. 

Foram criadas, nos últimos três anos, nove universidades federais e novos campi universitários. Como
resultado dessas ações calcula-se que, ao final de 2008, terão sido abertas 30 mil novas vagas no
sistema federal de ensino superior.Já o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais - REUNI terá como objetivo criar condições para a ampliação do acesso e permanência de
estudantes na educação superior, em nível de graduação, por meio do melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. Tem como meta global a
elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por
cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final
de cinco anos, a contar do início de cada plano. 
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Justificativa

Dentre as diretrizes do programa, para o alcance das metas propostas, destaca-se a redução das taxas
de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso; a ampliação da mobilidade
estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem o
aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de
educação superior; a revisão da estrutura acadêmica; a diversificação das modalidades de graduação;
a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e articulação da graduação com a pós-
graduação e da educação superior com a educação básica.A execução das metas propostas, baseadas
nas diretrizes instituídas pelo Decreto Presidencial nº 6096/2007, diminui o risco de isolamento nas
esferas científica, tecnológica e intelectual de um mundo cada vez mais globalizado e inter-relacionado,
ao mesmo tempo em que possibilita atingir a meta de inserir, no ensino superior, 30 % dos jovens
brasileiros com idade entre 18 a 24 anos, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Educação.

Tipo Finalístico

Horizonte temporal Contínuo

Estratégia de implementação

Desenvolvimento de ações diretas, descentralizadas e por meio de transferencias, promovidas pela
Secretaria de Educação Superior e Instituições Federais de Ensino, com possibilidades de parcerias
com outras instituições governamentais ou não, no País e no exterior, voltadas ao desenvolvimento da
educação em geral, e em particular à melhoria do Ensino Superior, da pesquisa e da extensão.

Código 1375

Titulo Desenvolvimento do Ensino de Pos-Graduação e da Pesquisa Científica

Objetivo
Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico,
para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Público Alvo
Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão
graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

O progresso científico e a inovação tecnológica são fatores do crescimento econômico e social das
nações e decorrem, primordialmente, de investimentos em educação, ciência e tecnologia. No Brasil,
grande parte da produção do conhecimento científico e tecnológico acontece, predominantemente, nas
instituições de ensino superior, que contam com uma infra-estrutura resultante, basicamente, das ações
do Ministério da Educação, executadas pela CAPES, por meio do Sistema Nacional de Pós-Graduação -
SNPG. Os esforços, do governo federal, voltados para a educação pós-graduada nas últimas cinco
décadas contribuíram de maneira substantiva para o desenvolvimento da educação brasileira. O SNPG,
no entanto, ainda não se encontra desenvolvido em sua plenitude. Aspectos específicos do cenário
acadêmico e científico continuam a demandar ações estratégicas por parte do governo. 

Diversas estimativas indicam que a pós-graduação atendeapenas cerca de 10% da necessidade de
pessoal qualificado no país. É necessário, portanto, promover a internacionalização do desempenho
dos docentes e pesquisadores das instituições de ensino superior, a mobilidade acadêmica e ampliar a
cooperação internacional entre as instituições de ensino superior brasileiras e estrangeiras, bem como
possibilitar o acesso à informação científica e tecnológica. Além de inserir as ações da CAPES no
projeto de Política Industrial e procurar minimizar as desigualdades regionais capacitando pessoal pós-
graduado e promovendo a inclusão social em âmbito nacional. 

No contexto acadêmico e científico, a CAPES promove a melhoria da qualidade da educação superior
por meio da avaliação dos cursos de pós-graduação; do oferecimento de oportunidades de acesso à
pós-graduação; do investimento na formação acadêmica dos docentes das universidades; da
minimização das disparidades regionais na oferta dos cursos de pós-graduação; permitindo o acesso à
informação em ciência e tecnologia por meio do Portal de Periódicos; viabilizando a inserção dos
pesquisadores brasileiros no cenário internacional e do desenvolvimento de linhas de políticas
estratégicas de formação de pessoal qualificado para fazer face às necessidades do segmento
tecnológico - principalmente do setor industrial. Essas são questões fundamentais que serão
contempladas por esse programa, de forma a auxiliar o país na construção de uma sociedade mais
justa e inclusiva.

Tipo Finalistico

Horizonte temporal Continuo

Estratégia de implementação

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
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I.A - Custo Corrente com HU / Aluno EquivalenteI.A - Custo Corrente com HU / Aluno EquivalenteI.A - Custo Corrente com HU / Aluno EquivalenteI.A - Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Custo Corrente com HU 131.916.465,85

⇒⇒⇒⇒    Aluno Equivalente 10.316,94

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 12.786,39

I.B - Custo Corrente sem HU / Aluno EquivalenteI.B - Custo Corrente sem HU / Aluno EquivalenteI.B - Custo Corrente sem HU / Aluno EquivalenteI.B - Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Custo Corrente sem HU 125.552.840,58

⇒⇒⇒⇒    Aluno Equivalente 10.316,94

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 12.169,58

II - Aluno Tempo Integral / Professor EquivalenteII - Aluno Tempo Integral / Professor EquivalenteII - Aluno Tempo Integral / Professor EquivalenteII - Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Aluno Tempo Integral 5.979,24

⇒⇒⇒⇒    Professor Equivalente 542,00

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 11,03

III.A - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HUIII.A - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HUIII.A - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HUIII.A - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Aluno Tempo Integral 5.979,24

⇒⇒⇒⇒    Funcionário Equivalente com HU 1.678,75

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 3,56

III.B - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HUIII.B - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HUIII.B - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HUIII.B - Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Aluno Tempo Integral 5.979,24

⇒⇒⇒⇒    Funcionário Equivalente sem HU 689,75

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 8,67

IV.A - Funcionário Equivalente com HU / Professor EquivalenteIV.A - Funcionário Equivalente com HU / Professor EquivalenteIV.A - Funcionário Equivalente com HU / Professor EquivalenteIV.A - Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Funcionário Equivalente com HU 1.678,75

⇒⇒⇒⇒    Professor Equivalente 542,00

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 3,10

IV.B - Funcionário Equivalente sem HU / Professor EquivalenteIV.B - Funcionário Equivalente sem HU / Professor EquivalenteIV.B - Funcionário Equivalente sem HU / Professor EquivalenteIV.B - Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Funcionário Equivalente sem HU 689,75

⇒⇒⇒⇒    Professor Equivalente 542,00

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 1,27

I – CUSTO CORRENTE / ALUNO EQUIVALENTE

III – ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO EQUIVALENTE

IV – FUNCIONÁRIO EQUIVALENTE / PROFESSOR EQUIVALENTE

II – ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR EQUIVALENTE

Elaboração: Coordenação de Planejamento 
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V - Grau de Participação Estudantil (GPE)V - Grau de Participação Estudantil (GPE)V - Grau de Participação Estudantil (GPE)V - Grau de Participação Estudantil (GPE) ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    AGTI 4.779,24

⇒⇒⇒⇒    AG 5.497

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 0,87

VI - Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)VI - Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)VI - Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)VI - Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG) ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    APG 492

⇒⇒⇒⇒    AG + APG 5.989

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 0,08

VII - Conceito CAPES / MEC para a Pós-GraduaçãoVII - Conceito CAPES / MEC para a Pós-GraduaçãoVII - Conceito CAPES / MEC para a Pós-GraduaçãoVII - Conceito CAPES / MEC para a Pós-Graduação ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Somatório dos Conceitos dos Programas de Pós-Graduação 51

⇒⇒⇒⇒    Número de Programas de Pós-Graduação 13

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 3,92

VIII - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)VIII - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)VIII - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)VIII - Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Total de Docentes por Titulação com Ponderação 1.972

⇒⇒⇒⇒    Total de Docentes por Titulação 565

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 3,49

IX - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)IX - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)IX - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)IX - Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) ValorValorValorValor

⇒⇒⇒⇒    Número de Diplomados 771

⇒⇒⇒⇒    Número de Ingressantes 1.640

ValorValorValorValor         ⇒⇒⇒⇒ 0,47
Elaboração: Coordenação de Planejamento 

IX – TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO (TSG)

VIII – ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE (IQCD)

VII – CONCEITO CAPES / MEC PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

VI – GRAU DE ENVOLVIMENTO DISCENTE COM PÓS-GRADUAÇÃO (GEPG)

V – GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE)

Relatório de Gestão 2008
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9.1.1. Componentes9.1.1. Componentes9.1.1. Componentes9.1.1. Componentes 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

⇒⇒⇒⇒    9.1.1.1. Custo Corrente com HU 81.477.669,98 68.408.016,90 91.385.732,46 132.227.934,62 131.916.465,85

⇒⇒⇒⇒    9.1.1.2. Custo Corrente sem HU 74.225.137,00 55.577.022,56 78.307.501,74 125.721.701,16 125.552.840,58

⇒⇒⇒⇒ 9.1.1.3. Número de Alunos em
Tempo Integral

5.944,71 5.287,72 5.580,96 5.490,63 5.979,24

⇒⇒⇒⇒ 9.1.1.3.1. Número de Alunos
Equivalentes

10.703,28 9.655,28 10.298,18 10.215,82 10.316,94

⇒⇒⇒⇒ 9.1.1.4. Número de Professores
Equivalentes

496,00 507,50 574,50 561,50 542,00

⇒⇒⇒⇒ 9.1.1.5. Número de Funcionários
Equivalentes com HU

1.191,75 1.266,25 1.274,75 1.609,75 1.678,75

⇒⇒⇒⇒ 9.1.1.6. Número de Funcionários
Equivalentes sem HU

552,00 581,00 591,50 579,00 689,75

9.1.2. Indicadores9.1.2. Indicadores9.1.2. Indicadores9.1.2. Indicadores 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.1.0. Custo Corrente com HU
/ Aluno Equivalente

7.612,40 7.085,03 8.873,97 12.943,45 12.786,39

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.1.1. Custo Corrente sem HU
/ Aluno Equivalente

6.934,80 5.756,12 7.604,01 12.306,58 12.169,58

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.2. Aluno Tempo Integral /
Número de Professores
Equivalentes

11,98 10,41 9,71 9,78 11,03

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.3.0. Aluno Tempo Integral /
Número de Funcionários
Equivalentes com HU

4,98 4,17 4,38 3,41 3,56

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.3.1. Aluno Tempo Integral /
Número de Funcionários
Equivalentes sem HU

10,77 9,10 9,44 9,48 8,67

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.4.0. Funcionário Equivalente
com HU / Número de Professores
Equivalentes

2,40 2,50 2,22 2,87 3,10

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.4.1. Funcionário Equivalente
sem HU / Número de Professores
Equivalentes

1,11 1,14 1,03 1,03 1,27

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.5. Grau de Participação
Estudantil - GPE

0,92 0,88 0,88 0,90 0,87

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.6. Grau de Envolvimento
Discente com a Pós-Graduação -
GEPG

0,04 0,06 0,07 0,08 0,08

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.7. Conceito CAPES 4,25 4,11 3,83 3,83 3,92

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.8. Índice de Qualificação do
Corpo Docente - IQCD

3,21 3,33 3,30 3,30 3,49

⇒⇒⇒⇒ 9.1.2.9. Taxa de Sucesso na
Graduação - TSG

0,71 0,54 0,52 0,44 0,47

Elaboração: Coordenação de Planejamento 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Relatório de Gestão 2008

16

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL - INDICADORES DE GESTÃO 2008

X – SÉRIE HISTÓRICA



Quanti-Quanti-Quanti-Quanti-
dadedadedadedade

PesoPesoPesoPeso TotalTotalTotalTotal

46 0,50 23,00
172 1,00 172,00
343 1,00 343,00

4 0,50 2,00
8 1,00 8,00
4 0,50 2,00
1 1,00 1,00
3 1,00 3,00

565 542,00

CCBSCCBSCCBSCCBS CCETCCETCCETCCET CCHCCHCCHCCH CCJPCCJPCCJPCCJP CLACLACLACLA TotalTotalTotalTotal
⇒  Graduado em Efetivo Exercício (+) 37 3 20 4 24 88 1,00 88,00 0,15
⇒  Especialista em Efetivo Exercício (+) 44 0 3 1 3 51 2,00 102,00 0,18
⇒  Mestre em Efetivo Exercício (+) 107 2 36 6 30 181 3,00 543,00 0,95
⇒  Doutor em Efetivo Exercício (+) 130 20 43 18 42 253 5,00 1.265,00 2,21

     SubTotalSubTotalSubTotalSubTotal    ⇒ 318 25 102 29 99 573 1.998,00 3,49
⇒  Graduado Afastado (-) 1 1 0 0 0 2 1,00 2,00 0,25
⇒  Especialista Afastado (-) 0 0 0 0 0 0 2,00 0,00 0,00
⇒  Mestre Afastado (-) 2 0 1 0 0 3 3,00 9,00 1,13
⇒  Doutor Afastado (-) 1 0 1 0 1 3 5,00 15,00 1,88

     SubTotalSubTotalSubTotalSubTotal    ⇒ 4 1 2 0 1 8 26,00 3,25

     TotalTotalTotalTotal   ⇒ 314 24 100 29 98 565 1.972,00 3,49
Elaboração: Coordenação de Planejamento 

II.B - Professor por TitulaçãoII.B - Professor por TitulaçãoII.B - Professor por TitulaçãoII.B - Professor por Titulação
QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade

PesoPesoPesoPeso TotalTotalTotalTotal IQCDIQCDIQCDIQCD

⇒  Professores Afastados 20 horas/semana (-)

⇒  Professores Afastados 40 horas/semana (-)

⇒  Professores Afastados Dedicação Exclusiva (-)

TotalTotalTotalTotal   ⇒

⇒  Professores em Exercício Efetivo 40 horas/semana (+)

⇒  Professores em Exercício Efetivo Dedicação Exclusiva (+)

⇒  Professores Substitutos 20 horas/semana (+)

⇒  Professores Substitutos 40 horas/semana (+)

II – PROFESSOR

⇒  Professores em Exercício Efetivo 20 horas/semana (+)

II.A - Professor Equivalente (Regime de Trabalho)II.A - Professor Equivalente (Regime de Trabalho)II.A - Professor Equivalente (Regime de Trabalho)II.A - Professor Equivalente (Regime de Trabalho)

TotalTotalTotalTotal   ⇒ 125.552.840,58

⇒    Despesa com Docente afastado (-) 0,00
⇒    Despesa com Técnico-Administrativo afastado (-) 0,00

⇒    Despesa com Docente cedido (-) 125.108,64
⇒    Despesa com Técnico-Administrativo cedido (-) 43.751,94

⇒    Pensões (-) 6.265.672,42
⇒    Sentenças Judiciais (-) 13.805.520,86

⇒    100% das Despesas correntes do Hospital Universitário (-) 18.589.238,45
⇒    Aposentadorias e Reformas (-) 33.162.631,27

⇒    Despesas correntes (+) 197.544.764,16

I.B - Custo Corrente sem HUI.B - Custo Corrente sem HUI.B - Custo Corrente sem HUI.B - Custo Corrente sem HU TotalTotalTotalTotal

⇒    Despesa com Técnico-Administrativo afastado (-) 0,00
TotalTotalTotalTotal   ⇒ 131.916.465,85

⇒    Despesa com Técnico-Administrativo cedido (-) 186.360,13
⇒    Despesa com Docente afastado (-) 0,00

I – CUSTO CORRENTE

⇒    Despesas correntes (+) 197.544.764,16

I.A - Custo Corrente com HUI.A - Custo Corrente com HUI.A - Custo Corrente com HUI.A - Custo Corrente com HU TotalTotalTotalTotal

6.265.672,42
⇒    Sentenças Judiciais (-) 13.805.520,86

⇒    65% das Despesas correntes do Hospital Universitário (-) 12.083.004,99
⇒    Aposentadorias e Reformas (-) 33.162.631,27

⇒    Despesa com Docente cedido (-) 125.108,64
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⇒    Pensões (-)



Quanti-Quanti-Quanti-Quanti-
dade dade dade dade 

PesoPesoPesoPeso TotalTotalTotalTotal

13 0,50 6,50
0 0,50 0,00

10 0,75 7,50
1 0,75 0,75

1.053 1,00 1.053,00
629 1,00 629,00

0 0,50 0,00
0 0,50 0,00
0 0,75 0,00
0 0,75 0,00

18 1,00 18,00
1.688 1.678,75

Quanti-Quanti-Quanti-Quanti-
dade dade dade dade 

PesoPesoPesoPeso TotalTotalTotalTotal

0 0,50 0,00
0 0,50 0,00
4 0,75 3,00
1 0,75 0,75

331 1,00 331,00
373 1,00 373,00

0 0,50 0,00
0 0,50 0,00
0 0,75 0,00
0 0,75 0,00

18 1,00 18,00
691 689,75

Elaboração: Coordenação de Planejamento 

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 30 horas/semana (+)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 36 horas/semana (+)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 40 horas/semana (+)

⇒    Terceirizados (+)

⇒    Funcionários Afastados 20 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 24 horas/semana (-)

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL - COMPONENTES DOS INDICADORES DE GESTÃO 2008

III – FUNCIONÁRIO

III.A – Funcionário Equivalente com HUIII.A – Funcionário Equivalente com HUIII.A – Funcionário Equivalente com HUIII.A – Funcionário Equivalente com HU

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 20 horas/semana (+)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Relatório de Gestão 2008
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⇒    Funcionários Afastados 40 horas/semana (-)

TotalTotalTotalTotal   ⇒

⇒    Funcionários Afastados 20 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 24 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 30 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 36 horas/semana (-)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 30 horas/semana (+)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 36 horas/semana (+)

⇒    Terceirizados (+)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 40 horas/semana (+)

III.B – Funcionário Equivalente sem HUIII.B – Funcionário Equivalente sem HUIII.B – Funcionário Equivalente sem HUIII.B – Funcionário Equivalente sem HU

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 20 horas/semana (+)

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 24 horas/semana (+)

⇒    Funcionários Afastados 30 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 36 horas/semana (-)

⇒    Funcionários Afastados 40 horas/semana (-)

TotalTotalTotalTotal   ⇒

⇒    Funcionários em Exercício Efetivo 24 horas/semana (+)



Ano
Quanti-
tativo

2008

Biomedicina - Bacharelado 4 2005 64 77 19 0,1250 2,0 204 143,50 287,00 0,30

Ciências Biológicas -
Bacharelado

4 2005 67 93 28 0,1250 2,0 223 191,00 382,00 0,42

Ciências Biológicas -
Licenciatura

2 2007 66 58 15 0,1000 2,0 66 54,50 109,00 0,23

Enfermagem - Bacharelado 5 2004 131 119 82 0,0660 1,5 426 483,31 724,97 0,63

Medicina - Bacharelado 6 2003 149 141 118 0,0650 4,5 821 788,52 3.548,34 0,79

Nutrição - Bacharelado 5 2004 116 117 54 0,0660 2,0 362 366,57 733,14 0,47

Sistemas de Informação -
Bacharelado

4 2005 60 62 7 0,1325 1,5 189 86,71 130,07 0,12

Arquivologia - Bacharelado 4 2005 72 74 54 0,1200 1,5 253 261,92 392,88 0,75

Biblioteconomia -
Bacharelado

4 2005 161 159 42 0,1200 1,5 588 305,16 457,74 0,26

História - Bacharelado e
Licenciatura

4 2005 60 63 22 0,1000 1,0 164 137,80 137,80 0,37

Museologia - Bacharelado 4 2005 93 100 22 0,1200 1,0 343 176,56 176,56 0,24

Pedagogia - Licenciatura 4 2005 125 108 49 0,1000 1,0 322 274,60 274,60 0,39

Turismo - Bacharelado 4 2005 49 52 4 0,1200 1,0 134 65,92 65,92 0,00

Direito - Bacharelado 5 2004 161 143 174 0,1200 1,0 598 935,65 935,65 1,08

Artes Cênicas -
Bacharelado

4 2005 118 110 38 0,1150 1,5 336 241,48 362,22 0,32

Teatro - Licenciatura 4 2005 34 29 7 0,1000 1,5 82 52,80 79,20 0,21

Música - Bacharelado 4 2005 52 34 14 0,1150 1,5 181 82,44 123,66 0,27

Música - Licenciatura 4 2005 62 56 22 0,1000 1,5 205 130,80 196,20 0,35

     TotalTotalTotalTotal   ⇒ 1.640 1.595 771 5.497 4.779,24 9.116,94 0,47

Elaboração: Coordenação de Planejamento 

(3)  NDI 2008 - Número de Diplomados 2008 (7)  AGE - Alunos Equivalentes da Graduação

(4)  FR - Fator de Retenção (8)  TSG - Taxa de Sucesso na Graduação

IV.B – Aluno Equivalente IV.B – Aluno Equivalente IV.B – Aluno Equivalente IV.B – Aluno Equivalente TotalTotalTotalTotal IV.C – Aluno Tempo Integral IV.C – Aluno Tempo Integral IV.C – Aluno Tempo Integral IV.C – Aluno Tempo Integral TotalTotalTotalTotal

            TotalTotalTotalTotal         ⇒⇒⇒⇒                        

AGE (7) TSG (8)

(1)  DPC - Duração Padrão do Curso (5)  AG - Alunos efetivamente matriculados na Graduação

10.316,94 TotalTotalTotalTotal  ⇒  5.979,24

⇒    ARTI 216,00 ⇒    ARTI 216,00

⇒    APGTI 984,00 ⇒    APGTI 984,00

⇒    AGE 9.116,94 ⇒    AGTI 4.779,24

(2)  NI - Número de Ingressantes (6)  AGTI - Alunos da Graduação em Tempo Integral

Curso / Modalidade DPC (1)
NI (2) NDI 2008 

(3) 
FR (4) Peso AG (5) AGTI (6)

IV.A – Aluno da Graduação PresencialIV.A – Aluno da Graduação PresencialIV.A – Aluno da Graduação PresencialIV.A – Aluno da Graduação Presencial

IV – ALUNO

19

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL - COMPONENTES DOS INDICADORES DE GESTÃO 2008

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Relatório de Gestão 2008



Curso
Nº de 

Programas
Conceito 

2008
APG APGTI

Educação - Mestrado 1 3 63 126,00

Enfermagem - Mestrado 1 3 59 118,00

História - Mestrado 1 3 20 40,00

Informática - Mestrado 1 3 57 114,00

Memória Social - Mestrado 1 4 50 100,00

Museologia e Patrimônio - Mestrado 1 3 27 54,00

Música - Mestrado 1 5 28 56,00

Neurologia - Mestrado 1 4 34 68,00

Teatro - Mestrado 1 5 48 96,00

Memória Social - Doutorado 1 4 22 44,00

Música - Doutorado 1 5 41 82,00

Neurologia - Doutorado 1 4 7 14,00

Teatro - Doutorado 1 5 36 72,00

     TotalTotalTotalTotal   ⇒ 13 51 492 984,00

20

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL - COMPONENTES DOS INDICADORES DE
GESTÃO 2008

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Relatório de Gestão 2008

IV.D – Aluno da Pós-GraduaçãoIV.D – Aluno da Pós-GraduaçãoIV.D – Aluno da Pós-GraduaçãoIV.D – Aluno da Pós-Graduação

IV – ALUNO

Elaboração: Coordenação de Planejamento 



AR ARTI

1 2

6 12

12 24

5 10

14 28

4 8

2 4

1 2

2 4

1 2

2 4

1 2

1 2

7 14

6 12

10 20

9 18

4 8

12 24

2 4

1 2

5 10

108 216

Elaboração: Coordenação de Planejamento 

     TotalTotalTotalTotal   ⇒

Radiologia

Urologia

Otorrinolaringologia

Patologia

Pediatria

Pneumologia

Neurologia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Dermatologia

Endocrinologia

Endoscopia

Obstetrícia/Ginecologia

Gastroenterologia

Genética Médica

Homeopatia

Neurocirurgia

Anestesiologia

Cirurgia Geral

Cirurgia Torácica

Clínica Médica

IV – ALUNO

Curso

IV.E – Aluno da Residência MédicaIV.E – Aluno da Residência MédicaIV.E – Aluno da Residência MédicaIV.E – Aluno da Residência Médica

Alergia e Imunologia 
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Exercício 2006 Exercício 2007 Exercício 2008

270.992,01 318.380,99 429.741,54

121.478,97 121.876,17 106.742,85

6.014.876,00 8.077.021,17 11.651.888,97

- - -

3.795.265,69 4.932.676,90 4.832.593,53

133.371,99 182.590,27 2.179.509,30

2.056.438,32 2.921.000,00 4.589.083,92

29.800,00 40.754,00 50.702,22

0,00 0,00 22.098,52

12.422.222,98 16.594.299,50 23.862.360,85Total  ⇒⇒⇒⇒

Fonte: Departamento de Atividades de Apoio, Departamento Financeiro e Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

         3.3. Tecnologia da Informação

         3.4. Outras Terceirizações

         3.5. Suprimento de Fundos

     4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM
VIAGENS

     3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

         3.1. Publicidade

         3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação

Descrição
Valor em R$

     1. PASSAGENS

2.4.1. EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
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Não há reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos nesta instituição.
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3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS



Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar

2006 122.930,92 122.930,92

2007 105.360,80 105.360,80 2.273.124,58 2.273.124,58

2008 28.325,89 28.325,89 5.438.650,01 5.438.650,01

Total 133.686,69 133.686,69 7.834.705,51 7.834.705,51
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4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANO DE 
INSCRIÇÃO

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS



Tipo
Código 

Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou de 
Aditivos (nº do processo e do termo, 

data assinatura, vigência etc)

Objeto 
da 

avença

Data de 
publicação 

no DOU

Valor total 
pactuado

Valor total 
recebido ou 

transferido no 
exercício

Contra-
partida

Beneficiário (Razão 
social e CNPJ)

Situação da avença 
(alcance de objetivos e 

metas, prestação de 
contas, sindicância, TCE 

S/N?)

8 110235 00019.000235/2008-68 927.222,30 927.222,30 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.0118484/2008-12 93.924,00 93.924,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.019463/2008-14 14.045,40 14.045,40 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.019464/2008-51 54.844,43 54.844,43 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.000.00512/2008-37 46.610,00 46.610,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011
23000.008163/2008-00 Portaria 

sesu/MEC n° 725, de 22/10/2008
23/10/08 721.111,59 721.111,59 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011
23000.018694/2008-01 Portaria 

SESu/MEC n° 789/2008, de 31/10/2008
13/11/08 646.532,24 646.532,24 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011 23000.030356/2007-58 1.393.584,82 1.393.584,82 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.022515/2008-21 3.878.112,09 3.878.112,09 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011
23000.012123/2008-54 Portaria 

SESu/MEC n° 561, de 18/08/2008
19/08/08 1.237.600,00 1.237.600,00 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011 23000.000511/2008-92 2.831.823,17 2.831.823,17 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 23000.020874/2008-44 899.321,95 899.321,95 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011
23000.005765/2008-05 Portaria 

SESu/MEC n° 338, de 07/05/2008
08/05/08 577.585,95 577.585,95 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011 23000.013665/2008-44 950.000,00 950.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011
23000.016518/2008-26 Portaria 

SESu/MEC n° 710, de 06/10/2008
08/10/08 326.864,19 326.864,19 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011
23000.020873/2008-08 Portaria 

SESu/MEC n° 871, de 17/12/2008
19/12/08 197.669,61 197.669,61 0

UNIRIO – CNPJ 
34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900033 – Lei n° 011844 04/12/08 800.000,00 800.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900039 – lei 011871 22/12/08 1.500.000,00 1.500.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900033 – Lei n° 011844 04/12/08 200.000,00 200.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900038 – Lei n° 011864 22/12/08 2.326.000,00 2.326.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900035   Decreto 004675 15/12/08 168.408,00 168.408,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900015 – lei 011647 23/03/08 300.000,00 300.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900016 - lei 011647 23/03/08 200.000,00 200.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 150011 2008ND900017 - lei 011647 23/03/08 100.000,00 100.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 153173 23000.013647/2008-62 277.493,50 277.493,50 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 153173 23400.006338/2008-23 161.782,60 161.782,60 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 153173 23400.006334/2008-45 200.000,00 200.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 154003 Portaria CAPES n° 52, de 26/09/2002 933.108,00 933.108,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 154003 Portaria CAPES n° 10, de 27/03/2002 279.509,94 279.509,94 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 240901  01.06.0494.01 601.000,00 601.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 257001 25000.019804/2008-79 41.234,61 41.234,61 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 257001 25000.051128/2008-28 6.696,73 6.696,73 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 257001 800.000,00 800.000,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 257001 8.266.100,00 8.266.100,00 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 257001 25000.012649/2008-60 86.576,98 86.576,98 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07

8 343026 Portaria  263 de 19/08/2008 22/08/2008 19.236,58 19.236,58 0
UNIRIO – CNPJ 

34.023.077/0001-07
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6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TRIBUTÁRIA

A UNIRIO não possui Previdência Complementar Patrocinada.
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7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS
EXTERNOS

A UNIRIO não recebeu recursos externos no exercício de 2008.
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8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não há reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos nesta instituição.
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A UNIRIO não pratica renúncia tributária.
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9. Declaração de sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia



Não há operações de fundos nesta instituição.
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10. Operações de fundos



Quantidade (item 
de gasto)

Valor Quantidade Valor

     ANO 2006 0 0,00 0 0,00

     ANO 2007 0 0,00 0 0,00

     ANO 2008 13 19.698,52 7 2.400,00

Total  ⇒⇒⇒⇒ 13 19.698,52 7 2.400,00

R$ 4.000,00

Limite de utilização total da UG:  

Limites concedidos a cada portador

Exercício
Fatura - Conta 199962402 Saque - Conta 199962401

R$ 100.000,00

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
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11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO

Fonte: Departamento Financeiro

Natureza dos gastos permitidos: Materiais de construção, saques, serviços, postos de
combustíveis,serviços e autopeças, supermercados,outros estabelecimentos

Portador: Eliezias Chaves da Silva, Carlos Alberto de
Carvalho, Elson Lopes Martins, Maria Aparecida Campos,
Ivan Coelho de Sá.

Limite: R$ 4.000,00

Fonte: Departamento Financeiro

11.2. Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas
da UG

11.1. Cartão de Crédito Corporativo - Série Histórica das Despesas



1. Número de relatório 2. Descrição da Recomendação
3. Setor responsável pela 

implementação

4. Providências 
adotadas (ou 

justificativas para o 

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 002/2008

cientificar a Fundação de Apoio a Universidade do Rio de Janeiro –
FURJ da obrigatoriedade da prestação de contas dos recursos
públicos repassados nos exercícios de 2006 e 2007.

PROAD
Até o momento não tem 
resposta.

- Elaboração de pasta específica para o arquivamento das
Declarações de Bens e Rendas dos ocupantes de cargos de FG e
CD relativo ao exercício de 2007;

- Adoção de medidas internas para a obrigatoriedade do
cumprimento da Lei 8.730/1993, no que tange a solicitação da
prestação por todos os servidores ocupantes de cargos de FG e CD
da Declaração de seus Bens e Rendas – exercício de 2007;

- Cumprimento da Ordem de Serviço UNIRIO n° 001/ 2004, no que
se refere à atualização cadastral do benefício de vale transporte, em
atendimento ao art. 6º - Caberá ao Departamento de Recursos
Humanos o acompanhamento e a atualização anual dos dados
cadastrais. 

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 026/2008

Reiterar a SA n° 002/2008 PROAD
Até o momento não tem
resposta.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 027/2008

Fragilidades apontadas nos contratos de vigilância e limpeza da 
Administração Central e do HUGG na auditoria de monitoramento 
realizada pela CGU/RJ no exercício de 2007, contidas no Relatório 
201319/2007.

PROAD/DAA e HUGG 
Até o momento não tem
resposta.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 033/2008.

Apresentar o processo de requisição de conserto dos veículos placas
LHQ0140 e LAZ2329 para fins de atualização dos certificados de
licenciamento tendo vista o determinado no item 9.7.4.2 do Acórdão
68/2007 – 2ª Câmara, de 06/02/2007 e pesquisa realizada na página
do DETRAN/RJ, conforme Solicitação de Auditoria CGU/RJ n°
207960/1. 

DAA/Serviço de Transporte Plenamente atendido.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
CIRCULAR Nº 054/2008

Descumprimento da Lei nº 9.784/1999, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - o
processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas.

PROPG, PROGRAD, PROAD,
DAA, DF, DRH, DIVMAT, DAAux,
DICON, Diretor do HUGG e
Superintendente Administrativo do
HUGG.

Atendiddo parcialmente.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 071/2008.

Avaliação de gestão/2007 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DRH/DF/DAA/COSEA Atendido pelo DF.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 083/2008.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SA CGU/RJ n° 207960/12 DAA/DF Atendido pelo DF.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 162/2008

REITERAR, as Solicitações de Auditoria N° 130; 131; 132; e 
151/2008, e em decorrência do recebimento e conhecimento do 
Relatório nº 208450 – de avaliação do exercício – 2007

DF Plenamente atendido.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 046/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Solicitação de Auditoria CGU/RJ n°
207960/3

PROPLAN Plenamente atendido.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 084/2008.

Solicitação de Auditoria CGU/RJ n° 207960/13 PROEX/CPL/PROAD Atendido pela PROEX.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 124/2008

Falhas no controle dos bens em estoque nos almoxarifados, relativo 
à sua área de atuação

Serviço de
Suprimento/Almoxarifado Central e
Superintendência Administrativa do
HUGG

Plenamente atendido.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 
Nº 128/2008

Pagamento por serviço não prestado
Coordenação de Seleção e Acesso
/ PROPG

Atendido pela COSEA.

SA N° 060 / Solicitação de
Auditoria CGU/RJ n° 207960/6

Dispensa indevida de licitação para a realização de vestibular e
inexistência de sistema de controle dos custos dos vestibulares e
enquadramento de processos de aquisição em modalidade licitatória
indevida, com possível fracionamento de despesa

PROGRAD / COSEA
Esclarecimentos feito por
meio do Memo.PROGRAD
Nº 42/2008

SA Nº 085 e SA CGU/RJ n°
207960/14

Informações sobre SISAC, Folha de Pagamento, Quantitativo de
Pessoal e outras

DRH e DF
Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo. DRH/Nº161/2008

SA Nº 131 Deficiências nos controles contábeis/Relatório nº 208450/CGU/RJ
Departamento Financeiro e
Superintendência Administrativa do
HUGG

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo. 
DPM/HUGG/Nº325/2008

SA Nº 143
Fornecimento de gases medicinais com preço superior ao praticado
no mercado, sem licitação e sem cobertura contratual/ Relatório nº
208450/CGU/RJ

Superintendente Administrativo do
HUGG

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo. 
DPM/HUGG/Nº326/2008

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Plenamente atendido.

12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA
Nº 011/2008.

DRH
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SA Nº 144
Ausência de justificativas para a contratação por dispensa de
licitação emergencial e com preço superior ao cotado/ Relatório nº
208450/CGU/RJ

Superintendente Administrativo do
HUGG

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo. 
DPM/HUGG/Nº327/2008

SA Nº 146
Limitação de escopo – informações e processos não
disponibilizados/ Relatório nº 208450/CGU/RJ

Superintendente Administrativo do
HUGG e Pró-Reitor de
Administração

Esclarecimentos 
encaminhados por meio
Memo. 
DPM/HUGG/Nº328/2008

SA Nº 150
Morosidade na implantação de sistema de informática / Relatório nº
208450/CGU/RJ

Centro de Processamento de
Dados

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo.CPD/Nº 156/2008

SA Nº 159

Reiteração, da Solicitação de Auditoria N° 125/2008/Utilização
indevida de suprimentos de fundos, materializada pelo pagamento de
despesas inelegíveis; em pagamentos acima dos valores permitidos
e ainda pela falta de documentação comprobatória de saque e
prestação de contas em atraso/ Relatório nº 208450/CGU/RJ

Coordenação Administrativa e
Departamento Financeiro

Esclarecimentos 
encaminhados por meio da
Informação/CAA/PROAD/N
º 130/2008 e DACCF Nº
154/2008

SA Nº 160
Reiteração, das Solicitações de Auditoria N°s 126; 133; 134; 135;
136; 137; 138; 139; 141; e 142/2008, / Relatório nº 208450 – de
avaliação do exercício – 2007

DRH

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memorando DRH nº
566/2008

SA Nº 145 Ausência de inventário / Relatório nº 208450/CGU/RJ
Divisão de Patrimônio da
Administração Central e Setor de
Patrimônio do HUGG

Esclarecimentos 
encaminhados por meio do
Memo. 
SCOPA/HUGG/Nº033/2008
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Ofício TCU/SECEX – 2ª DT n° 5122/2008, de
01 de abril de 2008

Reiterar o pedido referente ao
Ofício TCU/SECEX – 2ª DT n°
1946/2007, de 04 de junho de
2007 - que trata da acumulaçao
de Regina Célia Nogueira
Campos.

DRH
Remetido Ofício DRH n° 064/2008, de 15 de abril de 2008- com os devidos
esclarecimentos.

Ofício TCU/SEFIP n°1571/2008, de 07 de abril
de 2008, sobre o Acórdão nº 736/2008 - 2ª
Câmara

relativo à concessão de pensão
de ex-servidores da UNIRIO.

DRH
O DRH remeteu o Ofício n°101/2008, de 03 de junho de 2008 - esclarecendo que
foram cumpridas as determinações contidas no Acórdão.

Ofício TCU/SECEX n° 395/2008,de 08 de abril
de 2008, referente ao Acórdão nº 792/2008 -
2ª Câmara

Prestação de contas da UNIRIO
exercício 2003 - Adoção das
determinações constantes dos
itens 9.4., 9.5. e 9.7.

PROAD
Encaminhada S.A. n°097/2008 à Pró-Reitoria de Administração para conhecimento
e adoção de medidas para o atendimento - sem resposta até o momento.

Ofício TCU/SECEX n° 721/2008, de 21 de
maio de 2008, reiterando o Ofício TCU/SECEX
n° 1859/2007, de 06 de setembro de 2008

pedido de informações sobre a
obra de reforma e modernização
da Escola de Ciências Jurídicas
da UNIRIO.

PROAD

Encaminhada Solicitação de Auditoria AUDIN n° 102/2008, de 11 de junho de 2008, 
requerendo urgência no atendimento à PROAD. EnviadoOfício GR n°141/2008 ao
Presidente da FURG , solicitando cópia dos documentos pleiteados. Enviado Ofício
GR n°159/2008, de 23 de junho de 2008, com as informações solicitadas e Ofício
AUDIN n° 5/2008 encaminhando documentação complementar.

Ofício TCU/SECEX n° 753/2008, de 27 de
maio de 2008, relativo aos Ofícios 383/2008,
de 08 de abril de 2008 e 395/2008, de 08 de
abril de 2008, relativo ao Acórdão n°792/2008,
de  01 de abril de 2008 da 2ª Câmara

Prestação de Contas de 2004
julgada irregular com pagamento
de multa de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) pelo Reitor - atender ao
item 9.4.

PROAD / REITORIA Remetido Ofício GR 147/2008, com a comprovação do recolhimento da multa.

Ofício TCU/SEFIP n° 02452/2008, de 27 de
maio de 2008, reiterando os termos do Ofício
TCU/SEFIP n°764/2008, de 26 de fevereiro de
2008, sobre o Acórdão 179/2008

comprovação de acumulação
ilícita.

DRH
Enviado Ofício GR n° 124, de 23.05.2008 e encaminhada documentação através
do Ofício AUDIN/UNIRIO n° 03/2008, de 17 de junho de 2008.

Ofício TCU/SECEX-RJ-DT3 n°s 859 e
1.740/2008, referente Ao item 1 do Acórdão nº
1729/2008 – 1ª Câmara

Pregão UNIRIO n° 17/2006. PROAD/DAA
Encaminhada documentação elaborada pela equipe do DAA por meio do Ofício
AUDIN n° 01/2009.

Importante levantar é que o governo federal permitiu a criação e expansão das
Fundações de Apoio, sem no entanto determinar rigorosa fiscalização nos gastos
dos recursos públicos. As Fundações de Apoio foram criadas através da Lei
8958/1994, sendo, regulamentada pelo Decreto 5205/2004, e sem
acompanhamento rígido na utilização do recursos públicos. As IFES, visando não
perder seus orçamentos, já devidamente apertados, utilizavam as Fundações como
válvula de escape e de maneira a recuperar seus recursos nos próximos
exercícios. O Tribunal de Contas, sabedor do descontrole nacional dos gastos
públicos nas Fundações vem determinando ações de saneamento e controle,
entretanto, devemos considerar que as Universidades Públicas necessitam de
maior tempo para as correções determinadas pelos órgãos de controle. A UNIRIO
vem, gradativamente, recuperando seu fôlego e evitando os repasses as
Fundações, mas para isso, necessita de planejamento e procedimentos internos no
sentido de viabilizar o atendimento.

As IFES precisam, também, do auxilio do Tribunal de Contas da União e de seus
órgãos subordinados, visando, também, exigir ações coerentes dos Ministérios que
repassam recursos para as Universidades. Podemos citar as ações realizadas no
final do exercício próximo passado, em que no dia 24 de dezembro de 2008 o
Ministério de Planejamento e Gestão recolheu todos os limites de empenhos
existentes nas IFES, ficando todas sem condições de empenhar recursos para
despesas, tais como: luz, gás, telefone, manutenção predial, aquisição de materiais
para os estoque, e etc. No dia 31 de dezembro de 2008 as 13:30 horas, após
longas conversas, via telefone, com os órgãos de Brasília a nossa Reitora
conseguiu recuperar os limites de empenho, ficamos, portanto, com somente 07
(sete) horas para as atividades de empenhar as despesas, pois, apesar da
definição de que o SIAFI ficaria disponível até as 21:30 horas, o mesmo encerrou
as 20:20 horas. Apesar dessas ações desordenadas não efetivamos repasses,
nesta data, para as Fundações de Apoio, entretanto, fomos obrigados a empenhar
despesas que seriam utilizadas gradualmente durante o exercício num momento único, como exemplos podemos citar as aquisições de Notebook, mobiliários, cartuchos e toner para impressoras, dentre outros.

A UNIRIO, através da Auditoria Interna e da Divisão de Controle de Contratos,
Convênios e Prestação de Contas vem requerendo as Fundações de Apoio as
prestações de contas dos recursos repassados, entretanto, devemos requerer, não
somente ao Tribunal de Contas da União, como também, ao Ministério Público
auxilio visando a obrigatoriedade do atendimento e a aplicação de ações legais,
pois, o que observamos é de que as contas anuais das Fundações são aprovadas
pelo Ministério Público sem a cobrança da comprovação das prestações de contas
aos órgãos concedentes.

Ofício de Requisição nº 02-627/2008, de 21 de
julho de 2008, do TCU/2ª Diretoria Técnica –
SECEX-MG

Informações sobre as Fundações
de Apoio, tais como: CNPJ e
recursos repassados em 2007 e
2008.

PROAD
Encaminhada Solicitação de Auditoria nº 113/2008 à PROAD para atendimento e
remessa de resposta ao TCU -  - sem resposta até o momento..

13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
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PROAD
Fundações de Apoio - 

determinando atendimento aos 
itens 9.1. e 9.2.

Ofício TCU/SECEX n° 606/2008, de 07 de 
maio de 2008, referente a Acórdão nº 

714/2008 – Plenário
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Ofício nº 22568/2008, de 16 de julho de 2008,
da Controladoria Geral da União/RJ

Encaminha em meio magnético o
Relatório e o modelo de Plano de
Providências

AUDIN
Encaminhado, através do Ofício GR nº 222/2008, o Plano de Providências relativo
ao exercício de 2007.

Ofício n° 25200/2008, de 11 de agosto de
2008, da Corregedoria – Geral Adjunto da área
Social

Comunica a realização de
inspeção correicional no período
de 25 a 29 de agosto de 2008.

AUDIN e outros Atendidas as solicitações dos auditores presentes.

Acórdão nº 1802/2008 – TCU – 2ª Câmara
(Ofício TCU/SEFIP 1882/2008), 1904/2008-
TCU- 2ª Câmara (Ofício 1896/2008 –
TCU/SEFIP), Acórdão nº 2141/2008 – TCU-2ª
Câmara (Ofício TCU/SEFIP 2008/2008) e
Acórdão nº 2440/2006 – TCU/2ª Câmara

URP
REITORIA / PROAD / 

DRH

A UNIRIO abriu o processo administrativo nº 23102.001.190/2008-03, em que a
Magnífica Reitora determina o atendimento ao Acórdão do TCU - com a suspenção
do pagamento do percentual de 26,5% na folha de pagamento de outubro/2008.

Ofício 1370/2008 – TCU/SECEX-RJ – DT 3
relativo ao Acórdão TCU 473/2007 Plenário

Sobre os hospitais universitários,
requer atendimento às
determinações e recomendações.

HUGG
Encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 123/2008, 26 de agosto de 2008, à
Diretoria e à Superintendência do HUGG para conhecimento e atendimento.

Ofício TCU/Sefip/ nº 2021/2008, de 24 de julho
de 2008, referente ao Acórdão nº 179/2008
TCU – Plenário – Ofício 2452/2008, de 27 de
maio de 2008, Ofício 764/2008 de 26 de
fevereiro de 2008

Relativo à acumulação de cargos. DRH

Remetida Solicitação de Auditoria nº 154/2008, de 16 de setembro de 2008, ao
Departamento de Recursos Humanos, com pedido de medidas prementes para o
atendimento. Encaminhado Ofício GR n°021/2009, com as informações referentes
aos itens 9.1.1., 9.1.6., 9.1.7., 9.l.8., 9.1.9. e 9.1.13.

Relatório de Gestão 2008

35

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO



Atos - Exercício 2008 Quantidade
Registrados no 

SISAC

     Admissão 54 54

     Desligamento 15 15

     Aposentadoria 41 41

     Pensão 4 4

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO
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15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI
DISPENSADO

Não houve ocorrência no período.
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Quantidade Despesa Quantidade Despesa Quantidade Despesa

Servidores Ativos do quadro próprio
em exercício na Unidade

1.663 78.134.988,00 1.665 50.738.506,26 1.650 53.149.679,58

Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Pessoal Próprio   ⇒⇒⇒⇒ 1.663 78.134.988,00 1.665 50.738.506,26 1.650 53.149.679,58

Ocupantes de funções de confiança,
sem vínculo

1 49.578,31 2 70.830,03 4 192.223,93

Contratações temporárias (Lei nº
8.745/1993)

46 444.333,94 48 654.339,69 44 688.538,79

Pessoal Terceirizado Vigilância 106 2.305.406,16 106 2.691.476,94 107 2.545.116,96

Pessoal Terceirizado  Limpeza 180 2.552.606,77 193 2.868.252,52 183 4.045.287,73

Pessoal Terceirizado Apoio
Administrativo

0 0,00 8 61.000,00 62 1.811.934,11

Pessoal Terceirizado Outras
Atividades 

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Estagiários / Bolsistas 232 2.506.438,32 258 2.860.000,00 277 2.777.149,81

Total Pessoal Terceirizado +

Estagiários   ⇒⇒⇒⇒
565 7.858.363,50 615 9.205.899,18 677 12.060.251,33

Pessoal Requisitado em exercício na
Unidade, com ônus

3 100.999,51 3 106.351,90 4 96.751,77

Pessoal Requisitado em exercício na
Unidade, sem ônus

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Pessoal Requisitado, em

exercício na Unidade    ⇒⇒⇒⇒
3 R$ 100.999,51 3 106.351,90 4 96.751,77

Pessoal Cedido pela Unidade, com
ônus

8 260.143,76 9 211.123,51 11 311.468,77

Pessoal Cedido pela Unidade, sem
ônus

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Pessoal Cedido pela Unidade

⇒⇒⇒⇒
8 260.143,76 9 211.123,51 11 311.468,77

1.314 43.070.922,76

336 10.078.756,82

1.650 53.149.679,58

Pessoal envolvido em ações finalísticas da Unidade (Docentes + HUGG)

Pessoal envolvido em ações de suporte da Unidade (Reitoria, Pró-Reitorias e Centros Acadêmicos)

Total Geral  ⇒⇒⇒⇒

Fonte: Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Atividades de Apoio / Relatórios de Gestão

16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição 2006 2007 2008
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17. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para
a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão

18. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins

Graduação

▪ Normatização para os cursos de graduação.
▪ Formulação de uma matriz do quadro docente.
▪ Avaliação e estágio de cursos de graduação.
▪ 01 Reformas curriculares no ensino presencial e 02 no ensino a distância..
▪ Acréscimo de 20% de convênios.
▪ Realização de concursos - vagas UAB: 16 concursos e vagas REUNI: 14 concursos..
▪ Criação de modalidade e ampliação no número de bolsas de ensino de graduação - Aumento em 30 bolsas para os
cursos presenciais e 10 bolsas para disciplinas do ensino a distância..
▪ 32 Editais de concurso para docente.
▪ 8 Aditamentos em editais de concurso para docente.
▪ Admissão de 27 docentes. 
▪ Total de diplomas expedidos 1.265
     - 1.111 Diplomas expedidos na graduação;
     - 140 Diplomas expedidos de mestrado;
     - 14 Diplomas expedidos de doutorado.
▪ Atos normativos acadêmicos.
     - Resoluções: Nº 2945, de 27/08/2008 - expansão de vagas. 
                          Nº 2958, de 28/10/2008 - regulamento do curso de música.
     - Ordens de serviço Prograd: Nº 001, de 04/04/2008 - criação de novos cursos e reforma curriculares. 
                                               Nº 004, de 17/09/2008 - revisão da duração da hora e quadro de horários dos cursos.
                                               Nº 007, de 30/10/2008 - dispõe sobre os núcleos docentes estruturantes.
     - O.S conjunta - Prograd / Proplan - nº 001, de 12/06/2008 - procedimentos dos atos acadêmicos do ensino presencial 
e a distância e seus respectivos registros no SIE.▪ Divulgação e acompanhamento do Programa de Mobilidade Acadêmica - ANDIFES - Normatização através de
resolução..
▪ Registro no Sistema de informação para o ensino SIE das reformas curriculares aprovada pelo CONSEPE, de acordo
com as resoluções.

- Resolução Nº 2895, de 04/12/2007 - Foram implantadas no SIE as 5 Habilitações e as 14 Terminalidades (da
Habilitação Instrumentos ) do Curso de Bacharelado em Música - CLA;

- Resolução Nº 2904, de 13/12/2007, Implantação da Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação - CCET;
     - Resolução Nº 2903, de 13/12/2002, Implantação da Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Museologia;
     - Resolução Nº 2893, de 04/12/2007, Implantação do Curso novo de Licenciatura em Matemática a Distância.
▪ Avaliação geral das reformas curriculares dos cursos de licenciatura, aprovadas em 2006. 
▪ Criação de departamentos de ensino - Organização de Disciplinas alocadas nos novos departamentos de Bioquímica e
Genética e Biologia Molecular..
▪ EAD - Discussão de estratégias a fim de implantar a portaria MEC Nº 4059 nos cursos de graduação presenciais, com
o objetivo de integrar os atos normativos acadêmicos para as modalidades presencial e a distância dos cursos de
graduação.
▪ REUNI - Criação de 2 cursos novos do CCJP..
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Extensão e Assuntos Comunitários

▪ Criação e defesa das bolsas de iniciação artística e cultural junto aos conselhos superiores - - Modalidade inédita de
bolsa de estudos estudantil que objetiva despertar a criatividade dos discentes de diversos cursos de graduação da
universidade e suas injunções com a cultura, além de incentivar talentos artísticos de estudantes dos cursos de arte,
mediante sua participação em projetos artístico-culturais..
▪ Desenvolvimento de documento para organização de orientações para cadastro de cursos de extensão com captação
de recursos.
▪ Efetivação do aumento de 80 bolsas de extensão – UNIRIO (12 hs/ semanais - R$ 180,00. 10 parcelas - Mar a
Dez/2009) para 130 bolsas de extensão e de 160 para 240 bolsas permanência (12 hs/semanais - R$ 180,00. 12
parcelas - Jan a Dez/2009); 49 bolsas do projeto "Conexões de Saberes" (Regime de 20hs/semanais - R$300,00);
implementação de 20 bolsas de iniciação artística e cultural (12 hs/semanais - R$ 180,00. 9 parcelas - Abril a Dez/2009).
▪ Elaboração do edital de bolsas de extensão  2008.
▪ Gravação do programa "Grandes Nomes na TV Universitária".

- Em parceria NIS (Núcleo da Imagem e Som) da UNIRIO e em consonância com o projeto da publicação cultural da
UNIRIO - revista CHRONOS.
▪ Planejamento de ações para comtemplar o Programa REUNI 2008.
▪ Planejamento do 2º Encontro Regional Sudeste de Cultura do FORPROEX.
▪ Planejamento para a implementação do SIEX/IPES (Projeto de Acesso à Informação Extensionista).

- Organização das apresentações culturais da semana; efetiva produção da "Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia" e da "X Feira de Extensão", e convite para os participantes do evento.
▪ Reestruturação da Câmara de Extensão da UNIRIO - Envio de comunicação às decanias e órgãos suplementares da
universidade para a indicação de seus representantes na composição da nova Câmara de Extensão..
▪ Análise de trabalho conjunto no âmbito extensionista e de projetos culturais com o Sesc Escola.

- Elaboração e manutenção de formulários, gráficos, relatórios, planilhas (controles de pagamento, freqüência,
contatos, lotação, migração de bolsistas entre setores, entrada e saída do projeto, avaliação do projeto do ponto de vista
de supervisores e bolsistas;
     - Acompanhamentos de gastos com transporte de bolsistas e de candidatos à bolsa;

- acompanhamento de rendimento acadêmico dos bolsistas mais antigos, através de análise de seus históricos
acadêmicos, entre outros.
▪ Atendimento ao discente.
     - Encaminhamento de alunos para serviços da Universidade como Núcleo de Práticas Jurídicas, HUGG,...
     - Esclarecimentos sobre funcionamento da Bolsa Permanência e inscrições;

- Orientação aos discentes quanto às questões relativas às relações interpessoais diversas que comprometem a vida
acadêmica;

- Esclarecimentos sobre procedimentos para solicitação de viagens e recebimento de projetos e formulários de
solictação de viagem para eventos de política estudantil e eventos do CLA.
▪ Ampliação do Programa Bolsa Permanência. 
▪ Recepção unificada de calouros, como forma de integração entre toda comunidade acadêmica, estímulo à participação
dos novos discentes na vida universitária e conhecimento da estrutura, funcionamento, espaços físicos e atividades
acadêmicas. 

- Organização da recepção unificada de calouros em parceria com DCE, através de reuniões, planejamentos e
pedidos de serviços e aquisição de material encaminhados à PROAD.   Participação no evento.
▪ Participação na comissão de diárias e passagens.
     - Participação em comissão de diárias e passagens, traçando diretrizes, pontuando e avaliando pedidos. 
▪ Administração de pedidos de viagens e incentivo à participação na política estudantil. 

- Avaliação de pedidos de viagens para participação dos estudantes em atividades de política estudantil e para
estudantes do Centro de Letras e Artes, tendo 33 pedidos aceitos: Arquivologia (1 evento), Biologia (4 eventos),
Biblioteconomia (1 evento), Direito (1 evento),Teatro (16 eventos), Enfermagem ( 1 evento) ,História (1 evento), Medicina
(1 evento),Museologia (1 evento), Música (1 evento), Pedagogia (1 evento), Sistemas da Informação (1 evento), Turismo
(1 evento) Disciplina de Educação Física - 02 Eventos locais) e 1 negado.  
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- O pedido negado foi o do curso de Enfermagem por motivo de solicitação após prazo estipulado no calendário
conforme Ordem de Serviço GR 001/2007. Os demais pedidos foram contemplados, sendo que 4 dentre eles, através de 
aluguel de ônibus (atingindo uma média de 167 discentes), 5 pedidos foram atendidos através de compra de passagens
rodoviárias (atingindo uma média de 9 discentes), e 19 pedidos foram atendidos através da utilização de transporte da
UNIRIO (van ou ônibus - atendendo uma média de 343 discentes), atingindo um total de 519 alunos. 
▪ Transporte intercampi.

- Implantação do transporte Intercampi para diminuição dos gastos com transporte por parte dos estudantes,
percorrendo pontos estratégicos da cidade, proporcionando melhor mobilidade aos estudantes que circulam entre os
diversos campi com ênfase nos discentes de cursos noturnos; Prestação de informações sobre o transporte Intercampi à
comunidade acadêmica; orçamento e pedido de aumento da frota do projeto em parceira com a Pró-Reitoria de
Administração.
▪ REUNI
     - Participação na Comissão da Elaboração do REUNI.
▪ Apoio a eventos.

- Apoio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e à Semana Nacional de Integração Acadêmica. Participação na
Comissão da Organização da Semana de Integração Acadêmica                        
▪ Colaboração com o jornal  UNIRIO Plural.
     - Participação no corpo editorial do jornal UNIRIO Plural. 
▪ Projeto Coleta Seletiva na UNIRIO.
     - Apoio ao Projeto Coleta Seletiva na UNIRIO, através de atendimento aos integrantes e dirigentes do projeto.
▪ Atuação no FONAPRACE (Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis).

- Participação no FONAPRACE realizado em Manaus, em outubro de 2008(Fórum de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis).
▪ Plano de metas para gestão 2008/2012.
     - Participação no Plano de Metas para Gestão 2008/2012.
▪ Restaurante escola

- Estruturação do restaurante escola, com a participação da Escola de Nutrição e do setor de Engenharia, com o
objetivo de oferecer refeições balanceadas do ponto de vista nutricional e com valores acessíveis aos estudantes e
demais membros da comunidade acadêmica, estabelecendo seu uso restrito. 
▪ Incentivo à organização autônoma dos discentes e às suas participações nas políticas estudantis, através de reuniões
com DCE, CEB  e diretórios acadêmicos, do apoio à participação em eventos e fóruns de representação estudantil.

- O fortalecimento de parceria com o movimento estudantil através de reuniões com DCE e DAs; estruturação de
espaço físico e acesso à informação para os diretórios acadêmicos (planejamento da reforma e modernização de
espaços de convivência para estudantes do Instituto Biomédico, estudantes de medicina do HUGG, alunos de seis
cursos do CCH, reforma dos banheiros para estudantes do curso de Nutrição, Jardim do IB).
▪ Projeto esportivo.

- Planejamento de áreas de convivência e ampliação do Núcleo de Práticas Esportivas, coordenado pelo Prof. Carlos
Alberto com construção de quadra poli esportiva e aquisição de equipamentos/ material esportivo. 
     - Aguardando processo licitatório. Verba PNAES já liberada.
▪ Elaboração do projeto Apoio Institucional a Permanência com Sustentabilidade Política e Social – Convêncio SESu/
MEC   081.

- Reuniões sobre a implantação dos projetos: Restaurante Escola, Acesso à Informação Estruturação dos projetos
Restaurante Escola, Acesso à Informação, como criação de plantas junto à Engenharia da UNIRIO e planejamento dos
espaços físicos com distribuição de servidores e material permanente através do Plano Nacional de Assistência
Estudantil, reestruturação do Transporte Intercampi.Elaboração e envio de planilhas de orçamento para aquisição de
material permanente, com descrição dos equipamentos para os setores: Restaurante Escola, Diretórios Acadêmicos,
Núcleo de Apoio Psicossocial e Coordenação de Assuntos Comunitários e Estudantis.
▪ Ciração de uma consciência política e de cidadania.

- Realização de debate e roda de conversa, com debate dos pré-candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro e roda de
conversa com temas sociais na Semana Nacional de Integração Acadêmica.
▪ Intensificação dos mecanismos de diálogo com os alunos dos cursos de Educação à Distância.
     - Oferecimento de estrutura e apoio para participação destes estudantes na escolha de seus representantes. 
▪ Estruturação de um serviço de apoio psicológico e social para discentes / Implantação do Núcleo de Apoio 
     - Não atendido, porém a ser estrututado em 2009.

- Motivo: Falta de profissionais: psicólogos, assistentes sociais e técnicos administrativos; espaço e material
permanente. Porém já planejados, solicitados e aguardando conclusão nos processos de contratação, licitação (para o
caso de obras) e  aquisição (material).
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▪ Criação de banco de instrumentos musicais para os estudantes do IVL. 
     - Planejamento e prévia discussão. 

Pós-Graduação e Pesquisa

▪ Realização de um encontro semestral de intercâmbio entre os pesquisadores e alunos das diversas áreas de
conhecimento, visando ao desenvolvimento de estudos inter e e multidisciplinares.
▪ Criação e publicação anual de revista on line para a divulgação de trabalhos, estudos e pesquisas de conclusão de
cursos selecionados, entrevistas, material didático e outros materiais desenvolvidos pela comunidade acadêmica.
     - Elaboração e Editoração do Livro de Resumos da 7ª Jornada de Iniciação Científica da UNIRIO.
▪ Ampliação do Programa de Aluno Voluntário em Atividades de Pesquisa, visando a aumentar o número de alunos
envolvidos com o método científico e as atividades de pesquisa.

- Atualização do banco de dados do Departamento de Pesquisa (projetos de pesquisa, discentes bolsistas de
iniciação científica, discentes voluntários de pesquisa).
▪ Manutenção do financiamento de bolsas de iniciação científica nos valores concedidos pelo CNPq.
     - Homologação do Edital DPq 03 para concessão de bolsas de iniciação científica com vigência 2009/2010.
▪ Elaboração, atualização e disponibilização semestral de um banco de dados, visando a unificar as informações
relativas às produções científica, artística, cultural e tecnológica.

- Atualização, junto ao CPD, de formulários eletrônicos criados para otimizar o trabalho de avaliação de projetos,
subprojetos e relatórios pelos avaliadores internos e externos à UNIRIO
▪ Lançamento de periódicos e livros de docentes, produzidos nos cinco centros acadêmicos, com disponibilização
eletrônica via Web.
     - Organização, elaboração e editoração do Catálogo de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação da UNIRIO.
▪ Realização de um encontro semestral de intercâmbio entre os pesquisadores e alunos das diversas áreas de
conhecimento, visando ao desenvolvimento de estudos intermultidisciplinares.
     - Participação da  organização SNCT na UNIRIO.
▪ Elaboração, atualização e disponibilização semestral de um banco de dados, visando a unificar as informações
relativas às produções científica, artística, cultural e tecnológica.
     - Atualização do site do DPq.
▪ Elaboração de projetos que atendam às demandas sociais e linhas programáticas vigentes, implementando a
educação continuada nas diferentes áreas do conhecimento.
     - Elaboração de Editais.
▪ Ampliação do Programa de Incentivo e Fomento à Pesquisa, com características de compromisso social, visando ao
aprimoramento das atividades acadêmicas na UNIRIO.
     - Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa.
▪ Fortalecimento dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq com ampliação das linhas de pesquisa.   
     - Cadastramento, certificação e acompanhamento dos grupos de pesquisa.                                                                                                                  
     - Coordenação na elaboração de Editais FINEP com apoio acadêmico e técnico na elaboração de projeto 
▪ Elaboração de um plano de ação a partir da mobilização dos estudantes das diferentes áreas, para o fortalecimento da
política de cooperação entre as unidades acadêmicas.
      - Divulgação  de  editais para  estímulo  ou fomento  a  projetos  de  pesquisa  e  apoio  a discentes  e/ou  docentes.
      - Organização e Coordenação do I Seminário dos Bolsistas REUNI. 

- Organização e coordenação da Oficina de Articulação da Pós-Graduação com a Graduação durante a I
Conferência Universitária.

- Acompanhamento, instruções e envio de solicitação de bolsistas aos Programas de Estágio ao Exterior - PDEE à
CAPES e de Apoio a Projetos Institucionais com a participação de recém-doutores - PRODOC. 
▪ Consolidação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com vistas à criação de Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu  Acadêmios ou Profissionais.

- Em 2008, criação e aprovação de cinco novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização: CCBS :  
Gestão do Ambiente e Segurança de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, Resolução nº 2.910, de
19.02.08; Medicina do Tráfego, Resolução UNIRIO nº 2.936, de 02.08.08 e Bioquímica do Exercício, Resolução
UNIRIO nº 2.947, de 27.08.08. CLA: . Teatro Musicado, Resolução UNIRIO nº 2.935, de 02.07.08. CCET: Gestão de
Negócios   e   Inteligência    Competitiva,    Resolução     nº  2.911, de  19.02.08.                                                                                                                                                                           

- Análise dos Projetos Pedagógicos dos novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu para encaminhamento ao
Conselho de Ensino e Pesquisa  -  CONSEPE,  para  aprovação. 
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     - Expedição e entrega dos Certificados aos alunos concluintes dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
▪ Implantação e Desenvolvimento da Pós-Graduação Lato Sensu  a distância.

- Colaboração na criação e implementação do primeiro curso de Pós-Graduação Lato Sensu a distância da UNIRIO
em Educação Especial, atualmente com 17 pólos e a UNIRIO participando do Sistema Universidade Aberta do Brasil - 
▪ Direcionamento dos esforços para a obtenção de recursos financeiros para dar suporte econômico à formação dos
servidores da UNIRIO

- Elaboração e discussão da minuta de Resolução para a criação do Programa de Incentivo à Capacitação dos
servidores, técnico-administrativos e docentes, da UNIRIO - PROAC, já com previsão orçamentária em 2009. Minuta em
fase de análise pela Procuradoria Geral da UNIRIO para posterior discussão e aprovação junto ao Conselho
Universitário - CONSUNI da UNIRIO.
▪ Projeto REUNI instituído pelo Governo Federal

- Participação em três Sub-Projetos: de Avaliação, de Infra-estrutura e de Articulação da Pós-Graduação com a
Graduação, para a implantação do REUNI na UNIRIO.Implantação do Programa de Bolsa REUNI de Assistência à
Graduação da UNIRIO (PBR/UNIRIO), em agosto/2008. Informes e contribuições sobre o andamento da implantação
das bolsas REUNI.
▪ Sistematização dos dados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

- Controle e atualização do Banco de Dados, correspondente a todos os alunos dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, por curso, desde 2001.                                                                                                                                                                                                                         

- Implementação de alguns cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no Sistema de Informações para o Ensino -
SIE da UNIRIO. 
     - Pagamento de bolsistas dos diversos Cursos Stricto Sensu no Programa Demanada Social da CAPES.
▪ Política de Incentivo à qualificação dos servidores técnico-administrativos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa - PROPG.

- Duas servidoras do Departamento de Pós-Graduação - DPG realizando Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu -
Mestrado Profissional em Psicanálise, Saúde e Sociedade na Universidade Veiga de Almeida e em Avaliação na
Fundação Cesgranrio e uma servidora do Departamento de Pesquisa - DPQ realizando Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu - Especialização em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva na UNIRIO.
▪ Criação de novos cursos Stricto Sensu.

     - Implantação do Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Neurologia, em abril/2008.                                                                                         
- Assessoria aos grupos que elaboram a proposta de um doutorado em Enfermagem e Biociências e mestrado em

Biologia Molecular e Genética.
▪ Consolidação e melhoria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

- Acompanhamento, treinamento de técnicos e assessoria à Comissão Interna para Leitura, Análise e
Avaliação  e  envio  do Relatório  Anual  Coleta  de  Dados (2007)  à CAPES,  de  todos  os  programas Stricto Sensu .

- Treinamento de técnicos para a continuidade da implantação do Sistema Integrado de Ensino - SIE nos
Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu.
     - Participação em Brasília, da Chefe de Divisão de Pós-Graduação no treinamento sobre Coleta de Dados.
▪ Implementação da gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando
agenda de reuniões executivas.

- Reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu e Aprovação do novo Regimento
da Câmara de Pós-Graduação Stricto Sensu.
▪ Ampliação do número de parcerias com Instituições Nacionais e Internacionais.

- Participação nas Reuniões do Fórum de Pró-reitores de pós-graduação e pesquisa ( FOPROP-SE e ENPROP) -
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIRIO eleita Coordenadora do FOPROP-SE.

- Reunião com DPD/CAPES e Pró-Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES: Reuniões da
ANDIFES: elaboração do Plano de Apoio aos programas de pós-graduação (PAPG-IFES).

- Participação no Seminário Anual de Políticas Públicas da ANDIFES: Educação, Ciência e Tecnologia e o
desenvolvimento do Brasil.
     - Participação no IX Encontro de reitores do grupo Tordesilhas que discutiu a criação do Colégio doutoral Tordesilhas.

Administração

▪ Implantação do núcleo de licitação e importação.
     - Realizada parcialmente com a implantação de espaço físico, equipamentos de informática e servidores.
     - Pendente de solução plena, aguardando elaboração de projeto para aprovação em conselho.
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▪ Treinamento e aperfeicoamento de servidores.
     - Atividade realizada dentro dos recursos orçamentários disponibilizados.
     - Importante a continuidade da política no próximo exercício.
▪ Incremento de força de trabalho.
     - Disponibilizada novas vagas para o exercício.
     - Pendente de complementação de vagas para o próximo exercício.
▪ Implantação de programa de computador para o acompanhamento da movimentação de processos e documentos no
âmbito da Proad.
     - Iniciada, parcialmente, no exercício, em decorrência de ausência de força de trabalho especializada.
     - Projetada para o exercício de 2009.
▪ Coesão entre os departamentos da PROAD.
     - Objetivo iniciado em outubro, e ainda não totalmente atingido.
     - Não efetivada por ausência de tempo hábil, projetada para o exercício de 2009.
▪ Alteração do organograma da PROAD.
     - Atividade iniciada e não finalizada.
     - Projetada para o próximo exercício.
▪ Adequação de espaço físico.
     - Projeto iniciado e não terminado.
     - Aguardando finalização de obras.
▪ Projeto de organização com estudos para a realização de maior agilidade nas ações diárias.
     - Atividade iniciada com os recursos materiais e pessoal disponíveis.
     - Pendente, ainda, de continuidade no próximo exercício.
▪ Adequação dos departamentos com mobiliários e equipamentos de informática.
     - Ação iniciada com a aquisição de mobiliários e equipamentos de informática.
     - Em processo de recebimento.
▪ Aumento da frota de veículos oficiais.
     - Atividade efetivada com a aquisição de novos veículos.
▪ Manutenção períodica dos veículos oficiais.
     - Não realizada devido a ausência de planejamento e ações plenas.
     - Projetada para a efetivação no exercicio de 2009.
▪ Revisão e alterações de diversas legislações internas.

- Iniciada pela ordem de serviço UNIRIO sobre o benefício de vale transporte e movimentação e controle de
processos e documentos.
     - Projetada novas ações para o exercício de 2009.
▪ Projeto de modernização da área administrativa e operacional da PROAD.
     - Iniciada no último trimestre e não finalizada.
     - Prevista para a continuidade no exercício de 2009.
▪ Apresentação das rotinas de trabalho e das legislações pertinentes sobre a área de compras e licitações ao corpo
docente e discente da UNIRIO.
     - Não efetivado no exercício, devido a ausência de tempo hábil das áreas envolvidas.
     - Programada a ação para o exercício de 2009.
▪ Construção de rede interna para funcionamento do acesso 0800 da CEAD.
▪ Instalação de 04 (quatro) linhas 0800 na sala de tutoria da CEAD.
▪ Remanejamento da Linha 2542-7885 para o departamento da CEAD.
▪ Transferência de endereço das Linhas 3873-4978 e 3873-6732 do departamento de Matemática e Estatística.
▪ Conserto das linhas 2542-7623 e 2542-7575 da Conexão de Saberes.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Conserto das linhas 2542-2820 e 2542-2708 do mestrado em Memória Social do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Conserto da linha 2542-2417 da direção do Centro de Letras e Artes - CLA.
▪ Transferência da linha 2542-6846 com o aparelho de fax, da sala de tutoria para a coordenadoria da CEAD.
▪ Conserto da Linha 2542-2967 do PAIEF no Centro de Ciências Humanas e Sociais.
▪ Conserto da Linha 2542-3651 do serviço de protocolo do centro de Letras e Artes.
▪ Solicitação junto à Oi fixo, do bloqueio de chamadas à cobrar do telefone 2542-7170 do serviço de transportes.
▪ Solicitação junto à Oi fixo, da troca de categoria do telefone 2264-6827 da secretaria da Patologia do Hospital Gafreé.
▪ Conserto do telefone 2542-1656 da Escola de Biblioteconomia do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Adição de pontos telefônicos na Escola de Biblioteconomia do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Conserto da Linha 2542-7307 do DRH, sala 506, prédio da Nutrição.
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▪ Conserto da Linha 2542-1387 do serviço de protocolo do Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCH.
▪ Extensão das Linhas 2542-5723 e 2542-5782 do Departamento de Atividades Apoio - DAA.
▪ Conserto da Linha 2542-7269 da Secretaria da Escola de Nutrição, Gastronomia.
▪ Retirada das linhas 2542-7077, 2542-7752, 2542-7093 e 2542-7033 da Procuradoria Geral.
▪ Instalação de 04 (quatro) pontos de extensão da Linha 2542-7088 na Procuradoria Geral.
▪ Substituição de 04 (quatro) roldanas de porta de cabine do elevador social 2 do prédio da Nutrição.
▪ Remanejamento da linha 2542-7351 e manobra de par no gabinete da reitoria.
▪ Substutição e fixação de tomada telefônica na sala da Comunicação Social.
▪ Substituição de fio interno e substituição de tomada da linha 2542-7170 no serviço de transporte.
▪ Remanejamento de linha no Gabinete da Procuradoria Geral nos terminais 2542-7027 e 2542-7026.
▪ Extensão da linha 2542-6847 do Departamento Financeiro.
▪ Localização de defeito na linha do PAIEF ( defeito para rede OI) / .Pedido de reparo para a OI.
▪ Reparo na tomada da linha 2542-3312 IVL.
▪ Instalação da linha telefônica no setor de Engenharia. Linha 2542-7033.
▪ reparo na tomada e reparo no fio interno da linha 2542-4209  setor  Protocolo.
▪ Reinstalação da linha telefônica 2542-7093.
▪ Localização de defeito na linha do serviço de execução orçamentária 2542-686 ( defeito para rede OI) / Pedido de 
▪ Troca de par terciário da linha 2264-3962 na Escola de Medicina.
▪ Reparo na tomada do telefone 0800 da tutoria da CEAD.
▪ Substituição da DZ do seletor do elevador 1 do prédio da Nutrição.
▪ Troca de categoria dos telefones 2542-7634 e 2542-7636.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores dos prédios: CCH, Nutrição, Enfermagem, CCBS e CLA
▪ Reparo na porta do elevador do 6º andar do prédio da Nutrição.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Regulagem na porta do elevador social do 6º andar do prédio da Nutrição.
▪ Retirada do parafuso sem fim do elevador Nº 2 prédio da nutrição, para substituição do retentor.
▪ Troca de cabo interno e reparo na tomada da linha telefônica 2542-7154 sala 507 Enfermagem.
▪ Reparo na tomada e extensão da linha 2542-6877 sala 517 no serviço de execução financeiro
▪ Eliminação do vazamento do eixo do parafuso sem fim e das tampas da máquina de tração do Elevador 1 da Nutrição
▪ Eliminação do vazamento do eixo do parafuso sem fim do Elevador 2 da Nutrição
▪ Reparo do terminal 2542-1367/ Cabine do vigilante estacionamento do CCH reparado no Fio externo.
▪ Serviço de Manutenção e Conservação do elevador do Centro de Letras e Artes.
▪ Serviço de manutenção e conservação do Elevador do prédio da Nutrição.
▪ Troca de aparelho telefônico do serviço social, número 2542-5516 no Prédio da Nutrição.
▪ Limpeza do ar condicionado da secretaria administrativa do prédio do Centro de Ciências Extatas - CCET.
▪ Colocação de Gás no ar condicionado Central do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Limpeza do ar condicionado do setor materno-infantil do prédio da Enfermagem, sala 508.
▪ Limpeza do ar condicionado com produto químico, da Escola de Ciências Biológicas, sala 506.
▪ Limpeza com produto químico do ar Condicionado da Procuradoria Geral no prédio da Nutrição, sala 511.
▪ Limpeza com produto químico do ar condicionado do DRH no prédio da Nutrição, sala 506
▪ Serviço de manutenção e conservação dos elevadores 1 e 2 do prédio da Nutrição.
▪ Troca de cabo do aparelho telefônico do serviço de transportes, no subsolo do prédio da Enfermagem.
▪ Serviço de manutenção e conservação dos elevadores 1 e 2 do prédio da Biologia
▪ Serviço de manutenção e conservação do elevador 1 no prédio do CLA.
▪ Troca de categoria do telefone 2542-5537do aparelho de fax da Reitoria.
▪ Transferência do telefone 2542-2093 da Escola de História do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Troca de disjuntor trifásico de 150A da caixa de distribuição do 6º andar.
▪ Troca de disjuntor trifásico de 150A do elevador 1 do prédio da Nutrição.
▪ Inclusão de captura de chamada terminal 2542-5373 Arquivo Central.
▪ Informação de cancelamento de linha na sala 506 terminal 2275-6085.
▪ Troca de jumper no dg do CCBS e troca de par terciário do terminal 2244-5542 Laboratório da Biologia, sala 406.
▪ Troca da trança da chave de partida do elevador 2 da Nutrição.
▪ Instalação de extensão telefônica para os telefones 2542-5516 e o 2542-5523 do Serviço Social.
▪ Instalação de extensão telefônica para o telefone 2542-4306 da COSEA.
▪ Conserto do telefone 2531-7887 do Laboratório de Fisiologia do Instituto Biomédico.
▪ Reparo do terminal 2512-7271 Central de Estágios / Nutrição.
▪ Transferência do terminal 2542-6421 para a sala do setor de compras.
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▪ Substituição de fio interno e substituição de tomada da linha 25317745 Laboratório de Genética do Instituto Biomédico.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Substituição de fio interno e instalação de extensão do terminal 25317742 Laboratório de Genética no IB.
▪ Substituição de fio interno e de tomada do terminal 25317921 Laboratório de Genética no IB.
▪ Reparo na tomada do terminal 2542-2967 PAEF.
▪ Reparo na tomada do terminal 2542-6735 CEAD.
▪ Instalação de extensão para o terminal 2542-6846 e Instalação do fax na sala da CEAD.
▪ Transferência do terminal 2542-1578 para a sala da Pós Graduação de História e extensão da mesma.
▪ Reparo no fio interno do terminal 2542-4739 no CPD sala 612.
▪ Transferência do terminal 2542-2928 para Pro Jovem no edifício Padre Anchieta.
▪ Serviço de passe nos borners da polia de tração do elevador do prédio da Nutrição.
▪ Extensão do terminal 2542-7885 sala da secretaria da CEAD.
▪ Extensão do terminal 2542-6846 sala da secretaria da CEAD.
▪ Colocação de cinco lances de Cabo de aço da maquina de tração e substituição dos tirerantes, elevador da Nutrição.
▪ Colocação de polia de tração no elevador do prédio da Escola de Nutrição.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores dos prédios: CCH, Nutrição, Enfermagem, CCBS e CLA.
▪ Reparo na tomada do terminal nº 2542-6699 Departamento de Enfermagem Fundamental.
▪ Reparo no PTR do terminal 2542-7148 Departamento de Enfermagem Fundamental.
▪ Troca de tomada do terminal 2542-1717 DPTD.
▪ Teste no terminal defeito para rede OI solicitado reparo a operadora.
▪ Reparo no Telefone 2542-7875 da Pró-reitoria de Graduação no prédio da Reitoria.
▪ Reparo na tomada do telefone 2542-7071 da Secretaria da escola de Nutrição.
▪ Colocação da polia da máquina de tração do elevador II do prédio da Nutrição.
▪ Atualização dos cabos de tração do elevador II do prédio da Nutrição.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores dos prédios: CCH, Nutrição, Enfermagem, CCBS e CLA.
▪ Extensão do telefone 2542-2708 da Memória Social no Prédio Padre Anchieta - CCH.
▪ Reparo na tomada do telefone 2542-7796 do Comitê de Ética da PROPG no prédio da Reitoria.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores dos prédios: CCH, Nutrição, Enfermagem, CCBS e CLA (mês de maio).
▪ Reparo e extensão do telefone 2542-7287 do DNF da Escola de Nutrição.
▪ Reparo no fio interno do terminal 2541-3988 na Secretaria da Biologia CCET.
▪ Revisão no ajuste do botão de chamada do 1º pavimento do elevador de serviço do prédio da Nutrição.
▪ Revisão no ajuste do botão de chamada do 3º pavimento do elevador de serviço do prédio da Nutrição.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2542-7313, do DRH, no prédio da Nutrição.
▪ Reparo no PTR do terminal 2530-8196 Coordenação de Vigilância do CCET.
▪ Transferência da linha 2542-2103 Administração de Edifício do CLA.
▪ Transferência da Linha 2542-3651 Protocolo do CLA.
▪ Reparo no PTR do terminal 2542-7236 da Secretaria da Nutrição.
▪ Transferência do terminal 2542-5418 do serviço de limpeza do prédio da Nutrição.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores da Nutrição.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores do prédio da Biologia.
▪ Manutenção e conservação do elevadores do CLA.
▪ Manutenção e conservação do elevador da Enfermagem.
▪ Transferência do terminal 2542-5436 setor de reprografia do 296.
▪ Reparo no telefone 2542-2885 do serviço de limpeza do Centro de Ciências Humanas.
▪ Transferência de endereço do telefone 2542-4204 do Serviço de Protocolo do prédio da Reitoria.
▪ Reparo no telefone 2542-4135 do DRSDP,sala 501, no prédio da Nutrição.
▪ Troca do aparelho telefônico do terminal 2542-4609 PROAD.
▪ Verificação na central OI do terminal 2542-6023.
▪ Teste no terminal 2542-6035 linha ok, sem defeito para a linha.
▪ Troca de tomada do terminal 2542-4477.
▪ Extensão do terminal 2542-7306 com instalação de aparelho telefônico e tomada padrão.
▪ Manutenção e conservação do elevadores do CLA.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores da Nutrição.
▪ Manutenção e conservação dos elevadores Biologia.
▪ Manutenção e conservação do elevador da Enfermagem.
▪ Reparo e extensão do telefone 2542-6305 da Vice-Reitoria, no prédio da Reitoria.
▪ Troca de par primário do telefone 2542-6455 da Direção do prédio da Enfermagem.
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▪ Reparo no PTR e reparo na tomada do terminal 2542-.6257 - Coord. de Planeijameto.
▪ Sonorização do evento: Simpósio de anfíbios - Vera Janacopulos.
▪ Sonorização do evento: Série Vitrine musical - Vera Janacopulos.
▪ Sonorização do evento: Congresso de educação médica - Vera Janacopulos.
▪ Sonorização do evento: Série vitrine musical - Vera Janacopulos
▪ Sonorização do evento: Reunião ASUNIRIO - Vera Janacopulos.
▪ Sonorização do evento: Palestra de gastronomia - Vera Janacopulos.
▪ Atendimento à solicitação na presença judaica na cultura brasileira com som e data show. 
▪ Sonorização do evento: Debate polítco - Jardim do CLA.
▪ Sonorização da palestra: "Os pecados do coração" - Vera Janacopulos.
▪ Sonorização do evento: Série vitrine musical (Duo Uniarte) - Vera Janacopulos.
▪ Reparo no fio interno do terminal 2541-4959 setor de informática CCET.
▪ Troca da corrediça da porta de cabine do elevador de serviço do prédio da Nutrição.
▪ Retirada de água do poço elevador do prédio da Nutrição.
▪ Sonorização: Entrega do titulo de em mérito ao professor Azor.
▪ Sonorização: Culto ecumênico.
▪ Sonorização: Aula inaugural 2º semestre.
▪ Sonorização: Formatura pedagogia.
▪ Troca de lâmpada e reator dos banheiros do prédio CCET.
▪ Troca de lâmpada e reator do 2º andar e 4º andar do prédio CCH.
▪ Troca de lâmpada e reator da sala 408 prédio Enfermagem.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Solda no compressor e reposição de gás no ar condicionado da sala 413 prédio CCET.
▪ Troca de lâmpada do elevador do prédio da Nutrição.
▪ Reparo no telefone 2542-2820 da Memória Social do Centro de Ciências Humanas - CCH.
▪ Reparo no telefone 2542-2631 da Secretaria de Ensino do Centro de Letras e Artes.
▪ Verificação do elevador nº 2 prédio da Nutrição.
▪ Manutenção do aparelho de ar condicionado da sala de curso de flauta, bloco 1 CLA.
▪ Troca de dois aparelhos de ar condicionado do prédio da Reitoria / sala da Reitora Profª. Malvina.
▪ Manutenção de três aparelhos de ar condicionado no Instituto Biomedico-IB, sala 210.
▪ Troca das lâmpadas dos corredores e das salas 210, 214 do prédio CCH.
▪ Manutenção e troca do ventilador do aparelho de ar condicionado da sala 415 do prédio CCET.
▪ Manutenção do aparelho de ar condicionado da sala 505 do prédio CCET.
▪ Troca de reator e lâmpada  do banheiro feminino do prédio CCH.
▪ Troca de reator e lâmpada  do banheiro feminino do prédio CCH setor NUPRECON.
▪ Troca de reator e lâmpada do banheiro feminino do Instituto Biomédico - IB.
▪ Troca de reator e lâmpada dos corredores do prédio do CLA.
▪ Manutenção do aparelho de ar condicionado da sala 415 prédio CCBS.
▪ Troca de reator e lâmpada das salas 401 e 419 do prédio CCH.
▪ Troca de reator e lâmpada das salas 101 A 117, do prédio do CCET.
▪ Troca de reator e lâmpada do laboratório salas 301, 318 do prédio CCET.
▪ Troca de reator e lâmpada das salas 205 e 211 do prédio CCET.
▪ Troca de reator e lâmpada da sala 318 prédio CCH.
▪ Manutenção de dois aparelhos de ar condicionado no Instituto Biomedico-IB sala da administração.
▪ Reparo no FI do terminal 2542-6847 DACO-Divisão de Analise e Controle Orçamentária.
▪ Troca do cabo RJ 11 do aparelho telefônico do terminal 2542-2631.
▪ Manutenção e conservação do elevador prédio da Nutrição.
▪ Manutenção e conservação do elevador prédio da Biologia.
▪ Sonorização: Vitrine musical.
▪ Sonorização: Formatura da Nutrição.
▪ Sonorização: Formatura da Escola de Arquivologia.
▪ Sonorização: Oficina de avalição de tec. Administrativos.
▪ Sonorização: Mestrado em enfermagem.
▪ Sonorização: Cultura e gastronomia.
▪ Sonorização: Posse da diretoria da ASUNIRIO.
▪ Sonorização (jardim do CLA): Evento do PROETNO.
▪ Sonorização: Mestrado em enfermagem.
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▪ Sonorização (jardim do CLA): Evento do PROETNO.
▪ Sonorização: Aula CEAD.
▪ Apoio Operacional: Festival de musica Brasil Alemanha ( de 08/set à 27/set).
▪ Sonorização: Evento da UFRJ.
▪ Sonorização: Vitrine musical.
▪ Sonorização: Cultura e gastronomia.
▪ Manutenção e conservação do elevador do prédio da Biblioteca do CLA.
▪ Manutenção e conservação do elevador do prédio da Av. Singoud 290 - Enfermagem.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Ajuste no trinco do 1º andar do elevador no prédio da Nutrição.
▪ Extensão do terminal 2542-5818 sala 618 prédio da Nutrição.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2542-7321, do setor de cadastros, sala 510, no prédio da Nutrição.
▪ Colocação da porta de pavimento do elevador do 3º andar prédio Nutrição.
▪ Reparo da corrediça de cabine do elevador do prédio da Nutrição.
▪ Reparo do telefone 2542-4668 da Pró-reitoria de Administração, no prédio da Nutrição.
▪ Troca do cabo rj 11 do aparelho telefônico e reparo no FI do terminal 2542-2631Comunicação Social.
▪ Extensão do terminal 2542-4301- PROGRAD - COSEA.
▪ Troca de par secundário  do terminal 2542-6395 CEAD.
▪ Reparo no FI do terminal 2542-2967 PAIEF.
▪ Abertura de chamado para OI protocolo 2178137190254 do terinal 2542-2820 Memoria Social.
▪ Transferência do terminal 2542-2820 Memoria Social.
▪ Retirada de extensão em curto, terminal 2542-5204 Lab Pesquisa.
▪ Reparo no FI e configuração da OI DPTD.
▪ Sonorização: Assembleia ASUNIRIO.
▪ Sonorização: Encontro internacional materno-infantil (de 08/out à 10/out).
▪ Sonorização: Mostra cultural da India.
▪ Sonorização (jardim do CLA): Semana de ciência e tecnologia (de 20/out à 23/out).
▪ Sonorização: Assembleia ASUNIRIO.
▪ Sonorização: Pensando em saude.
▪ Identificado o defeito na bateria do fone sem fio 2542-6305 Vice Reitoria.
▪ Reparo no FI 2542-2205 departamento de interpretação.
▪ Reparo no FI terminal 2531-7745 lab; Genética.
▪ Reparo no FI terminal 2531-7921 lab; Genética.
▪ Manutenção e conservação do elevador do prédio da Enfermagem.
▪ Manutenção e conservação do elevador do prédio da Nutrição.
▪ Reparo no PTR do terminal 2542-1157 Escola de Museologia.
▪ Reparo na tomada do termial 2542-2967 PAIEF
▪ Manutenção e conservação do elevador da Biblioteca.
▪ Manutenção e conservação do elvador do prédio da Biologia.
▪ Reparo no fio interno do terminal 2541-4959 no prédio do CCET.
▪ Troca de par primário do telefone 2542-4819 do DLB, escola de Nutrição.
▪ Troca de tomada do telefone 2542-6941 do prédio da Escola de Enfermagem.
▪ Transferencia de endereço do telefone 2542-6421 (do Serviço de Compras para a Comissão de Licitação).
▪ Atendimento técnico com chamada para o telefone 2542-4311 da PROGRAD - COSEA.
▪ Troca de aparelho telefônico da Prograd, prédio da Reitoria.
▪ Instalação de extensão do telefone 2542-5818 para sala de aula no térreo do prédio da Escola de Nutrição.
▪ Permuta dos telefones 2542-4819 e 2542-4827 do DRH/DLB no prédio da Escola de Nutrição.
▪ Troca de cabo telefônico dos telefones 2542-4477 e 2542-4294 do Serviço de Comunicação Social, no prédio da 
▪ Transferência de endereço do telefone 2542-1970, para o Núcleo de Imagem e Som no prédio Padre Anchieta.
▪ Todas as atividades realizadas foram programadas
▪ Correção de serviço no telefone 2542-3128 do Serviço de Vigilância do Centro de Letras e Artes.
▪ Correção e instalação de extensão na rede telefônica da Memória Social no prédio Padre Anchieta.
▪ Troca de par primário do telefone 2542-1367 do Serviço de Vigilância - estacionamento, do prédio do CCET.
▪ Troca de par primário do telefone 2264-3962, da Comissão de Matrícula no HUGG.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2542-4739, do CPD no prédio da Escola de Nutrição.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2531-7881 da sala de apoio a laboratórios do Instituto Biomédico.
▪ Reparo nos telefones 2542-1969 e 2542-1605 da Secretaria Administrativa do CCH, no prédio do Padre Anchieta.



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Relatório de Gestão 2008

49

▪ Sonorização: Vitrine musical.
▪ Sonorização: Cultura e gastronomia.
▪ Sonorização: 3ª jornada de enfermagem.
▪ Sonorização: Simpósio.
▪ Apoio Operacional: Encontro de praticas musicais.
▪ Sonorização: Evento da Enfermagem.
▪ Sonorização: Assembléia ADUNIRIO.
▪ Sonorização: Seminário de parto natural consciente (de 14/nov à 16/nov).
▪ Sonorização: Palestra sobre coleta seletiva.
▪ Sonorização: Inauguração de laboratório na Biblioteca Central.
▪ Sonorização: Vitrine musical.
▪ Sonorização(CCH): Encontro CEAD.
▪ Instalação da linha telefônica 2542-3108 na copa da Reitoria.
▪ Reparo na tomada e troca do cabo do telefone 2542-1727 da Cenografia, no Centro de Letras e Artes.
▪ Reparo no telefone 2542-7033, do Serviço de Protocolo no prédio da Enfermagem.
▪ Troca de par secundário do telefone 2542-5213 na cantina, no prédio da Reitoria.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2531-7745 do Laboratório de Genética do ▪ Instituto Biomédico.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2531-7921 do Laboratório de Genética, no Instituto Biomédico.
▪ Instalação de extensão do telefone 2542-1053 do Departamento de Arquivologia do Centro de Ciências Humanas.
▪ Reparo na caixa interna do telefone 2542-2659 do Instituto Vila Lobos no Centro de Letras e Artes.
▪ Troca de par do telefone 2542-3055 da Escola de Museologia do CCH.
▪ Sonorização: Formatura da Medicina.
▪ Sonorização: Ensaio de dança.
▪ Sonorização: Seminário local conexões.
▪ Sonorização: Cultura e gastronomia.
▪ Sonorização: Pensando em saude.
▪ Sonorização (jardim do CLA): Evento da PROEX.
▪ Sonorização: Encontro de parazitologia.
▪ Apoio operacional: Oficina de ópera.
▪ Sonorização: Apresentação de dança.
▪ Sonorização: Evento da neurologia.
▪ Sonorização (CCH): Exibição de video.
▪ Sonorização: Colação de grau PAIEF.
▪ Sonorização: Culto ecumênico.
▪ Sonorização: Formatura da Informatica.
▪ Reparo no fio externo do telefone 2542-1367 do Serviço de Vigilância - estacionamento, no prédio do CCET.
▪ Troca de posições do telefone 2542-2565 e do 2542-2543 do PPGT/PPGM, no Centro de Letras e Artes.
▪ Reparo no fio interno do telefone 2531-7548 do laboratório de fisiologia no Instituto Biomédico.
▪ Troca de par primário do telefone 2264-2301 do laboratório de imunologia, no Hospital Gafree e Guinle.
▪ Reestruturar o serviço de protocolo.
▪ Retornar para o DAAUX a gestão dos contratos para prestação de serviços continuados - em estudo.
▪ Diminuir o tempo de permanência dos processo no serviço de compras - em fase de implantação.
▪ Rever a situação dos almoxarifados setoriais.
     - Central + 01 (CCH).
▪ Reavaliar as atividades dos administradores de edifícios.
     - Em estudo.
▪ Reavaliar os gastos com energia elétrica e telefonia (fixa e móvel).
     - Em estudo.
▪ Criar rotinas para a utilização do serviço de reprografia.
▪ Providenciar a baixa do patrimônio da UNIRIO dos veículos obsoletos.
     - Em andamento.
▪ Disciplinar a utilização dos estacionamentos das diversas unidades da UNIRIO.
     - Sistema mais econômico.
▪ Providênciar Identificação (crachás) para os servidores da UNIRIO e visitantes. 
▪ Criar rotina para autuação de processos.
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▪ Reduzir postos de vigilâncias (substituir por vigilância eletrônica).
     - Será realizada nova licitação. 
     -  Aumento de postos - EMC.
▪ Verificar, junto a TELEMAR, a possibilidade de criação do serviço 0800 para UNIRIO.
     - Verificar custos junto a TELAMAR.
▪ Viabilizar, junto ao DRH, a realização de  treinamento  para os servidores na área de informática .
     - Servidores lotados no DAA e outros departamentos.
▪ Viabilizar a participação de servidores em cursos e eventos.  
     - Em andamento.
     - Servidores lotados no DAA. 
▪ Regularizar o patrimônio da UNIRIO (bens móveis).
     - Em andamento.
     - Exceto o HUGG (colaborar na madida do possível.)
▪ Criar  LINKs para as divisões do DAA 
▪ Diminui o consumo de papel A4 (xerox).
     - Em estudo.
     - Utilizar a intranet
▪ Diminuir o número de máquinas de xerox.
     - Em estudo.
     - Equipar as unidades com impressoras (padronizadas).
▪ Criar o setor de Ouvidoria.
▪ Implantação do cartão corporativo para a concessão de suprimento de fundos.
     - Implantação concluída em 2008.
▪ Início da implantação do novo sistema de concessão de diárias e passagens SCDP.

     - Conclusão da implantação será em 2009.
▪ Emissão de notas de empenho para possibilitar a aquisição de material e prestação de serviços para o devido
funcionamento da Instituição.
▪ Liquidação de despesas por parte da divisão de análise e controle contábil e financeiro.
▪ Pagamento dos compromissos assumidos pela instituição.
▪ Análise e pagamento das diárias de servidores, alunos e eventuais colaboradores.
▪ Análise, pagamento e acompanhamento das bolsas concedidas por esta instituição.
▪ Análise e acompanhamento da realização financeira dos convênios da UNIRIO com diversas instituições.
▪ Análise e acompanhamento da realização financeira do convênio do Fundo Nacional ds Saúde com o HUGG.
▪ Emissão de documentos através do sistema SIAFI:
     - 181     Notas de Lançamento - NL
     - 3.753  Notas de Sistema - NS
     - 177     Programação Financeira - PF
     - 1.085  Notas de Empenho - NE
     - 2.750  Ordens Bancárias - OB
▪ Implantação do Programa de Avaliação de Desempenho.
     - CLA/CCH/CCET - 01.
     - Reitoria - 01
▪ Concurso para cargos Técnicos Administrativos.
     - Concurso realizado em maio/2008.
     - Nomeação e Posse de 38 servidores.
     - Redistribuições - 02.
     - Nomeação = 53.
▪ Contratações.
     - Docente = 11.
     - Redistribuição = 03.
     - Professor Substituto = 10.
     - Médicos Residentes = 41.
▪ Cursos de capacitação.
     - Curso de Formação de Pregoeiros = 25.
     - Curso de Comunicação Empresarial - Relacionamento Interpessoal e Fluência Verbal, Oral e Escrita = 50.
     - Curso de idiomas (Inglês e Francês) = 79.
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     - Curso de Arquivo I - Gestão de documentos = 13.
     - Curso de Arquivo II - Introdução á teoria e a prática da gestão de documentos: Ênfase no documento público = 05.

- Curso sobre cálculos de pagamentos / cobrança efetuados com atraso, contribuição / restituição de PSS, Regime
Jurídico Único, Reforma da Previdência, Aplicados aos Sistemas SIAPE, SIAPEcad e SISAC/TCU = 01.
     - Treinamento de Formação Maquete Virtual = 02.
▪ Projeto "Qualidade de Vida" - Serviço Social.
     - Espaço "Pensando em Sua Saúde" - 07 palestras  721 participantes.
▪ Orientação a servidores, discentes e familiares. 
     - Atendimentos diversos - servidores e familiares 1472  - discentes e familiares - 31.
▪ Serviço Social.
▪ Reuniões Externas - Serviço Social.
     - Participação em reuniões e GTs sobre políticas e programas sociais: SISOSP e outros.

   Planejamento

▪ Participação nas reuniões do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Universidades Públicas
Federais - Fórum assessor da ANDIFES.
▪ Participação nas reuniões dos Conselhos Superiores da UNIRIO - CONSEPE e CONSUNI.
▪ Coordenação do desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Própria de Avaliação - CPA.
▪ Acompanhamento do desenvolvimento das atividades relacionadas ao Planejamento, Orçamento e Sistema de
Informações da UNIRIO.
Atividades em infra-estrutura de redes:
▪ Ligação de fibra ótica entre os Campi da Av. Pasteur, 296 e Av. Pasteur, 436.
     - Processo ainda em andamento.
▪ Atualização  do software de Antivirus
     - Processo de aquisição ainda em andamento.
▪ Complementação da implantação do SIE - Sistema de Informação para Ensino.
     - Recebido apoio financeiro do MEC, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) repassado à FURJ. 
     - Ainda não iniciado em razão  dos seguintes fatos:
       a)Auditoria na FATEC;
       b) Demora em fazer Termos Aditivos no contrato de manutenção de 16/04/2008 à 01/09/2008; 
       c) Demora no repasse do recurso para a FURJ - Dezembro de 2008.
▪ Ampliação do Link Internet de 10Mbps para 100 Mbps.
▪ Implantação de 36 pontos de redes (6 na CPA, 6 na Fábrica de Cuidados, 6 no Almoxarifado, 10 no DRH, etc).
▪ Configuração dos equipamentos de rede (roteadores) da LPCD Campus 296/Campus 458, do IB, .HUGG e Voluntários 
(CCJP).
▪ Assessoria e acompanhamento técnico na instalação de placas de rede e configuração das estações de trabalho da 
rede UNIRIO no HUGG/EMC, Instituto Biomédico e Voluntários (CCJP) .
▪ Assessoria, administração e manutenção dos serviços/aplicações da Rede Unirio: DNS, FTP, Hospedagem , Antivírus 
Corporativo, Correio Eletrônico, Filtros de Segurança, Listas de Discussão, SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
e Projeto VOIP.
▪ Assessoria, administração e manutenção dos equipamentos de rede e servidores da Rede Unirio.
▪ Assessoria, acompanhamento técnico e configuração das contas de endereço eletrônico no Lotus Notes.
▪ Assessoria e acompanhamento técnico na instalação do SIE – Sistema de Informações para o Ensino – atualizações e 
correções.
▪ Configuração e manutenção dos 22 servidores.  
▪ Atualização dos service packs nos servidores Windows 2000 Server.
▪ Manutenção e atualização das regras do servidor com sistema operacional Linux  -  Firewall.
▪ Instalação, configuração e manutenção dos servidores com sistema operacional Linux,  Proxy, DHCP e  monitoração 
dos servidores - Nagios.
▪ Manutenção  do Portal Web para solicitação de  matrícula (SIE) dos alunos através da Internet.
▪ Reorganização das instruções do processo de confecção de identidades (funcionais e estudantis)
▪ Coleta PING IFES 2007 e 2008 - Acadêmico e DRH.
▪ Atendimento aos pedidos de Manutenção de computadores.
▪ Resolução de problemas de hardware e software.
▪ Substituição do servidor IBM F50  DB2 7.3 com a instalação do servidor IBM P520 com DB2 9.5 para melhora de 
performance e implementação de novas funcionalidades (WEB) no SIE.
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▪ Instalação do nova versão do Portal do Aluno disponibilizando relatórios SIE.
▪ Implantação e testes para homologação do Portal do Professor - SIE.
▪ Conferir os equipamentos de informática adquiridos pela UNIRIO.
▪ Projeto de reestruturação CPD/CEAD com definição dos servidores e topologia de Rede.
▪ Visitas ao IBC CPRM sobre a obra da fibra entre os campus da Av. Pasteur do nº 296 e nº 458.
▪ Visita as salas aonde serão instalados os laboratórios do REUNI nos campus.
▪ Projeto de link de rádio do hospital para a UERJ.
▪ Projeto de expansão de pontos de redes adicionais no campus 496 no prédio da Nutrição e da Reitoria.
▪ Participação no Projeto de Certificação Digital Educacional - ICPEDU.
▪ Ajustes no Link wireless entre o CCH e o CPD.
Manutenção das conexões de rede.
▪ Elaboração do projeto do link para atender a demanda do projeto da rede RUTE.
▪ Elaboração do projeto dos computadores dos laboratórios do REUNI.
▪ Elaboração do projeto da rede wireless para atender aos laboratórios do REUNI.
▪ Projeto da rede wireless para atender a expansão de pontos da instituição com base na estrutura disponibilizada com o 
projeto wireless do REUNI.
▪ Manutenção dos links de eventos e notícias da página da UNIRIO.
▪ Atendimento aos pedidos de manutenção de computadores.
▪ Resolução de problemas de hardware e software.
▪ Serviços de manutenção em computadores da UNIRIO.
▪ Especificações de equipamentos de Informatica.
▪ Parecer técnico em processo licitatórios de equipamentos de Informática.
▪ Conferir os equipamentos de informática adquiridos pela UNIRIO.
Atividades para Web:
▪ Manutenção do conteúdo WEB do site da UNIRIO.
▪ Criação do site de avaliação de pesquisa para o setor de pesquisa.
▪ Manutenção do site do 1º Colóquio para o Mestrado em Educação.
▪ Manutenção de notícias, eventos e avisos no site da UNIRIO.
▪ Manutenção de links para o site da Unirio.
▪ Manutenção da página da CPA.
▪ Manutenção da página da Proplan.
▪ Manutenção da página do Relatório de Gestão.
▪ Criação de página para atualização do SIE.
▪ Criação de página de transparência da UNIRIO.
▪ Manutenção na página da PROEX.
▪ Manutenção na página do REUNI.
▪ Inserção de Boletins internos na página da UNIRIO.
▪ Inserção de áudio da reunião dos conselhos superiores na página da UNIRIO.
▪ Manutenção na página da PROPG.
▪ Manutenção na página do Mestrado em Educação.
▪ Manutenção na página do CCBS.
▪ Criação de página para Processo de Consulta à Comunidade da UNIRIO para Eleição de Dirigentes.
▪ Avaliação de CMSs livres para utilização interna.
▪ Mapeamento do dados PINGIFES para criação dos arquivos com extensão CSVS para coleta PING IFES RH.
▪ Atualização e importação do sistema  PING IFES.
▪ Coleta PING IFES 2007 e 2008 -  Acadêmico e DRH.
▪ Gerenciamento e suporte ao portal de revistas eletrônicas da universidade, SEER.
Desenvolvimento ou manutenção de programas ou sistemas:
▪ Manutenção do programa de Jornada de Iniciação Científica pela WEB.
▪ Confecção de 2ª via de etiquetas processuais para o ano 2008.
▪ Avaliação do sistema de intranet-UNIFAP.
▪ Avaliação do sistema de gerenciamento de conteúdo THIS-CERCOMP/UFG.
▪ Seleção dos dados do CEDERJ para importação no SIE.
▪ Carga de fita espelho SIAPE/SIE.
▪ Confecção de identidades funcionais (1ª via e algumas 2ª vias).
▪ Realização da Coleta PING IFES.
▪ Confecção de etiquetas processuais para o ano 2009.
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▪ Demonstrativo Anual de Despesas UNIRIO (menos HUGG).
▪ Demonstrativo Anual de Despesas HUGG.
▪ Conversão da fita espelho de servidores e pensionistas.
▪ Relatório de Docentes e suas respectivas titulações.
▪ CENSO para Reitoria: Preparação de Base e listagens de Discentes, Técnicos e Docentes para Eleição. 
▪ Levantamento de todos os Servidores que perceberam função gratificada entre os anos de 1998 e 2001.
▪ Coordenação do processo de ajustes na programação orçamentária 2008.
     - Ajustes realizados periodicamente visando equacionar as necessidades da instituição com o orçamento aprovado 
para o exercício.
▪ Coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária 2009.
     - Proposta orçamentária 2009 elaborada.
▪ Monitoramento e avaliação das ações e programas do PPA (Plano Plurianual) no SIMEC - Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação. 
     - Sistematização das informações coletadas e inserção no sistema dentro dos prazos estabelecidos.
▪ Assessoramento a todos os setores da Universidade, sobre elaboração de planos de trabalho para solicitação de 
apoios financeiros.
     - Assessoramento para solicitação de apoios financeiros com conseqüente aprimoramento dos documentos 
elaborados, equacionando a visão acadêmica dos programas e projetos com a visão orçamentária e financeira 
governamental.
▪ Assessoramento a todos os setores da Universidade sobre questões orçamentárias dando suporte para a tomada de 
decisão.
     - Assessoramento permanente.
▪ Elaboração e disponibilização de relatórios orçamentários com objetivo de dar transparência.
     - Relatórios elaborados e disponibilizados.
▪ Acompanhamento periódico das movimentações orçamentárias nos sistemas governamentais.
     - Totalmente realizado.
▪ Interlocução constante com os órgãos governamentais sobre as questões orçamentárias da universidade.
     - Totalmente realizado.
▪ Realização periódica de ajustes orçamentários necessários para execução. 
     - Totalmente realizado.
▪ Participação da comissão de acompanhamento e avaliação das solicitação de apoio institucional para participação em 
eventos acadêmico-científico-culturais e de representação estudantil no âmbito da UNIRIO.
▪ Participação na evolução do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - 
REUNI.
     - Totalmente realizado.
▪ Participação no Comitê Gestor do Programa de Bolsas REUNI.
▪ Cálculo dos Indicadores de Gestão 2007 e série histórica, conforme Decisão nº 408/2002 e Acórdãos nº 1043 e
2167/2006 TCU versão janeiro/2007 para envio a Secretaria de Educação Superior - SESu. 
▪ Elaboração do Relatório de Gestão 2007, consolidando as informações enviadas.
▪ Elaboração de instrumento para coleta de dados para inclusão no Cadastro Nacional de Docentes - sistema
informatizado de dados e informações relativas aos docentes dos cursos ministrados pelas Instituições de Educação
Superior  tendo como órgão gestor INEP/MEC.
▪ Captação, consolidação e inserção de dados no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SiedSup
referente ao Censo da Educação Superior - ano base 2007.
▪ Análise, correção e adequação dos dados do Sistema de Informações para o Ensino - SIE para coleta de Dados
PingIFEs - ano base 2007.
▪ Estabelecimento de codificação referente as Unidades Organizacionais para implantação dos dados no SIE.
▪ Acompanhamento e atualização da distribuição e ocupação dos Cargos de Direção e das Funções Gratificadas para
contribuir no processo de revisão da estrutura organizacional.
▪ Participação nos encontros realizados referentes ao Seminário - Desafios da Gestão.
▪ Participação na construção do Programa REUNI-UNIRIO.
▪ Atualização da série histórica dos dados UNIRIO 1996-2007.



Registro Exercício Tipo de Contrato Contratado Objeto Valor Processo Vigência Publicação

3 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto Manutenção Preventiva
e Corretiva da Subestação do HUGG.

250.000,00 23102.500.118/2007-75 12 meses 20/3/2008

5 2008 Prestação de Serviços FURJ

Execução do projeto Universidade Aberta do
Brasil de Formação continuada em EAD para
profissionais do curso de especialização em
educação tecnológica do Cefet-RJ.

79.216,00 23102.002.343/2007-40 12 meses 3/3/2008

6 2008 Prestação de Serviços FURJ

Execução do Projeto de Implantação e Oferta
dos Cursos de Especialização em Novas
tecnologias para o ensino da Matemática e
Curso sequencial em empreendedorismo
para o 1º e 2º semestres da UAB.

561.265,10 23102.002.209/2007-40 12 meses 20/3/2008

7 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do Projeto de Oferta e Implantação
do curso de especialização em educação
tecnológica da UAB

208.428,54 23102.002.222/2007-07 12 meses 20/3/2008

8 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto de capacitação de
professores tutores, professores formadores
e gestores.

235.588,00 23102.002.342/2007-04 12 meses 20/3/2008

11 2008 Prestação de Serviços FURJ

Custeio do Projeto Etnoconhecimento para
um Etnoreconhecimento: A importância dos
saberes das comunidades tradicionais para a
construção de uma educação pública e
popular com qualidade social - PROET -NO
II.

68.000,00 
(soma de 

empenhos)
23102.001.766/2007-43 12 meses 20/3/2008

12 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto Educação Integral /
Educação Integrada em tempo integral:
concepções e práticas na educação brasileira 

300.000,00 23102.002.351/2007-97 12 meses 18/3/2008

13 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do Projeto Saúde Auditiva que visa
a aquisição de instrumental para o centro de
pesquisa otológico do HUGG

80.000,00 23102.001.714/2007-77 12 meses 18/3/2008

16 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto Curso de extensão
"Tecnologia em Gastronomia"

23102.002.391/2007-39 12 meses 9/4/2008

17 2008 Prestação de Serviços FURJ
O custeio do Projeto as diversas linguagens
da leitura na educação do programa de apoio
a extensão universitária - proext 2007

2 parcelas: uma 
de 3.400,00, 

outra de 
13.600,00

23102.001.765/2007-07 12 meses 11/4/2008

18 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto de Modernização e Infra-
estrutura dos Laboratórios / exposições da
escola de museologia / UNIRIO.

96.598,50 23102.001.915/2007-74 12 meses 11/4/2008

19 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do projeto de reestruturação e
expansão das Universidades Federais -
REUNI.

2 parcelas: uma 
de 

4.680.415,00, 
23102.002.393/2007-28 12 meses 15/4/2008

20 2008 Prestação de Serviços FURJ

Execução do projeto de implantação do 1º e
2º semestres dos cursos de graduação
oferecidos pelas instituições UFF, UFRJ e
UFRRJ do Sistema Universidade aberta do
Brasil - consórcio cederj

2.333.091,64 23102.002.206/2007-06 12 meses 15/4/2008

21 2008 Prestação de Serviços FURJ
Execução do Projeto de construção de
quadra poliesportiva no campus 458

55.457,70 23102.001.043/2007-44 12 meses 7/5/2008

22 2008 Prestação de Serviços FURJ

Execução do Projeto de Reforma da Fachada
da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
conforme o plano de trabalho contido às
folhas de nºs 65 a 75

37.000,00 23102.001.043/2007-44 12 meses 3/6/2008

50 2008 CONVÊNIO FURJ
Complexo de Laboratórios de Pesquisa:
Saúde e Divulgação de Conhecimento

290.297,00 24 meses 23/7/2008

63 2008 CONVÊNIO FUNRIO
Conexões de Saberes: Diálogos entre a
Universidade e as Comunidades Populares
em articulação com a Escola Aberta

23102.001.293/2006-01 60 meses 10/10/2008

69 2008 CONVÊNIO FUNRIO Projovem Urbano - Regional Sudeste 3 23102.001.080/2008-33 60 meses 26/11/2008
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19. RELAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PELAS FUNDAÇÕES


