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APRESENTAÇÃO 
 
 

É com renovada satisfação que trazemos à comunidade universitária e à 
sociedade em geral o relato das atividades desenvolvidas pelos diferentes setores da 
Universidade Federal Fluminense durante o ano de 2003. Embora com elevado grau 
de atipicidade, decorrente de fatores que congregam tanto elementos internos 
quanto externos à Instituição, conseguimos, com ações decisivas e, por vezes, 
árduas, minimizar e, em parcela expressiva, superar as dificuldades que garroteiam 
o desenvolvimento de nossa Universidade. 

No plano interno, vivenciamos a inédita recondução de uma administração 
que teve, assim, ratificada sua fidelidade às propostas que a alçaram à função maior 
desta Universidade. Tal fato trouxe, dentre outros benefícios, a possibilidade de 
aprimoramento e/ou retificação de eventuais erros do projeto inicial de gestão, tanto 
no aspecto da materialidade das ações, quanto no da composição do grupo de 
pessoas que conosco vinham participando do processo.  

Dentre as ações do ano de 2003, podemos destacar, no plano institucional, a 
elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 
Desenvolvido por representantes de todos os segmentos e submetido à crítica da 
comunidade em fórum de discussões, o Plano teve sua ratificação estabelecida em 
sessão extraordinária conjunta dos Conselhos Superiores da Universidade (CUV e 
CEP),  ocorrida em dezembro.   

No plano gerencial, o ano foi marcado por algumas mudanças que alteraram, 
de modo significativo, o desenho da área meio da Administração. A Portaria 30.806, 
de 13 de janeiro, criou a Superintendência de Desenvolvimento e Planejamento 
Institucional (SUDEPI), atribuindo-lhe a função de gerenciar as áreas de Informação, 
Orçamento, Planejamento e Desenvolvimento Institucional, até então, concernentes 
à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Em agosto do mesmo ano, atendendo 
a necessidades institucionais, a Administração Central, através da Portaria 31.706, 
de 22 de agosto, revogou a Portaria de criação da SUDEPI, cabendo à PROPLAN 
assumir toda a estrutura, competências e responsabilidades da Superintendência 
extinta. Nesse processo de reestruturação, foram ainda efetuadas outras mudanças: 
o Departamento de Serviços Gerais (DSG) e a Prefeitura do Campus, antes 
vinculados à PROPLAN, passaram a compor a recém criada Superintendência 
Técnico-Administrativa (STA) e a Gráfica Universitária passou a integrar a estrutura 
do Núcleo de Comunicação Social (NUCS). 

Na vertente da infra-estrutura de comunicação, tivemos a implantação no 
decorrer do ano do sistema de telefonia denominado Voz sobre IP, que possibilitou a 
reestruturação e otimização da rede de telefonia da UFF, operando agora via 
Internet, com substancial redução tanto dos custos quanto da fragilidade dos 
serviços ofertados. 

No segmento acadêmico, cabe destacar o expressivo aumento de vagas na 
graduação, capitaneado pela criação de novos cursos –Turismo e Biomedicina –, 
posicionando a UFF na primeira colocação dentre as universidades localizadas no 
Estado do Rio de Janeiro, em relação ao número de candidatos ao vestibular, 
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Também na pós-graduação observamos incrementos importantes, tanto no aumento 
e melhoria dos programas existentes, quanto no incentivo aos projetos de criação de 
novos programas. Também merece especial registro a implantação pela PROPP do 
programa de bolsas para recém-doutores, visando a minimizar as dificuldades 
decorrentes da retração dos órgãos de fomento e, de alguma forma, garantir a 
continuidade dos projetos dos recém-doutores de nossa Universidade. 

No plano externo, registre-se o impacto decorrente da alteração de ordem 
político-administrativa na condução do país. São novas diretrizes, objetivos e, 
principalmente, novas perspectivas de cunho ideológico que implicam toda uma 
readaptação crítica da Universidade ao novo desenho que se projeta para as IFES. 
Contamos que, no decorrer deste relatório, possam ser examinadas, de forma efetiva 
e transparente, as ações e propósitos desta Administração durante o ano de 2003, 
de modo que, pela ação crítica da comunidade, possamos repensar e corrigir os 
rumos que norteiam esta gestão.   
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I -  A INSTITUIÇÃO 
 
 

I.1 O COMPROMISSO SOCIAL DA UFF 
 
 

A Universidade Federal Fluminense, visando à construção de uma sociedade 
brasileira mais justa e democrática, assume o compromisso de desenvolver suas 
ações de modo a contribuir para a formação de um cidadão que, imbuído de valores 
éticos, atue com competência técnica e científica no seu contexto social.  

Por ser uma universidade pública e gratuita, a UFF está aberta aos mais 
amplos setores sociais e se mostra sensível aos seus anseios, sempre pautada por 
valores acadêmicos e democráticos, que direcionam a produção crítica e a difusão 
dos diversos tipos de conhecimento – científico, tecnológico, artístico e cultural.  

O reconhecimento por parte da comunidade, em nível regional e nacional, do 
ensino que ministra é hoje motivo de satisfação. Os cursos de graduação que a UFF 
oferece são majoritariamente avaliados de forma bastante positiva pelos 
mecanismos oficiais, como atesta o quadro, a seguir, que apresenta a avaliação do 
MEC no ano de 2003. 

 
Cursos Conceitos Cursos Conceitos 

Administração (Itaperuna) A Engenharia Mecânica B 
Administração (Macaé) B Engenharia Química B 
Ciências Contábeis (Macaé) C Farmácia B 
Ciências Contábeis (Miracema) E Física B 
Matemática ( Santo Antônio de  Pádua) C Geografia E 
Pedagogia (Angra dos Reis) A História E 
NITERÓI  Jornalismo E 
Administração (Niterói) A Letras B 
Arquitetura e Urbanismo E Matemática A 
Ciências Biológicas A Medicina A 
Ciências Contábeis B Medicina Veterinária A 
Direito A Odontologia C 
Economia B Pedagogia E 
Enfermagem B Psicologia E 
Engenharia Civil A Química A 
Engenharia Elétrica C Química Industrial A 
Engenharia de Telecomunicações C   

Tabela 1: Resultado do Exame Nacional de Cursos  - 2003 
 Fonte: INEP 
 

Se os melhores resultados desse quadro ainda não podem ser atribuídos a 
todos os cursos e a todos os setores desta Universidade, não se pode deixar de 
observar que graus mais elevados de qualidade vêm se impondo de forma 
significativa em todas as atividades desta Instituição. Isso se evidencia por meio dos 
inúmeros indicadores que poderão ser examinados neste relatório. 
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   I.2  A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

 
A Administração Superior da Universidade é orientada por três Órgãos 

Colegiados, os quais desenvolvem atividades que lhes são peculiares, tendo como 
unidade de apoio técnico, comum aos três, a Secretaria Geral dos Conselhos 
Superiores. 

O Conselho Universitário é o órgão supremo de deliberação coletiva. É 
responsável por orientar a política educacional da Universidade dentro dos princípios 
e normas gerais da legislação competente. 

O Conselho de Ensino e Pesquisa é um órgão eminentemente técnico, 
cabendo-lhe a coordenação do ensino e da pesquisa, com funções deliberativas.  

O Conselho de Curadores é o órgão ao qual cabe a fiscalização das 
atividades econômico-financeiras da Universidade. 

Ao Gabinete do Reitor, além da administração central da Instituição, com o 
trabalho integrado das atividades de programação e execução orçamentária, cabe 
também a administração da Procuradoria Geral, do Núcleo de Comunicação Social, 
com a gráfica universitária, e da Assessoria para Assuntos Internacionais. 

A finalidade da Reitoria é a de desenvolver ações que garantam o suporte 
necessário para que cada um dos segmentos da atividade-meio (administração) 
possa realizar suas atividades visando ao êxito das atividades-fim (ensino, pesquisa 
e extensão). Observa-se, em todos os órgãos que compõem a estrutura da 
administração da Universidade, a preocupação contínua e incansável com a adoção 
de procedimentos que possibilitem a otimização da utilização dos recursos públicos, 
a preservação do patrimônio público, a racionalização dos gastos, com economia 
dos custos, e, principalmente, a transparência na execução das ações, visando ao 
atendimento dos interesses da instituição, dentro da legalidade, com observância 
das normas e diretrizes vigentes. 

A Administração Central da Universidade Federal Fluminense está, portanto, 
interligada a todos os Setores da Universidade: são três Conselhos Superiores, 
como já foi mencionado, quatro Pró-Reitorias, duas Superintendências e quatro 
Centros de Ensino, que por sua vez congregam um grande número de Unidades de 
Ensino, cada uma com sua própria estrutura administrativa.     

A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos – PROAC–, órgão integrante da 
administração da Universidade, tem por finalidade empreender ações que visem ao 
aprimoramento da qualidade de ensino de graduação e do sistema acadêmico 
administrativo. Busca desenvolver políticas que viabilizem a discussão e a 
construção dos projetos político-pedagógicos dos Cursos de Graduação, bem como 
procede ao acompanhamento e à administração da  vida escolar do estudante, 
desde sua entrada na Universidade, através dos processos seletivos realizados pela 
própria Universidade, sua matrícula, seu percurso escolar – sob o ponto de vista  
acadêmico/administrativo – , até a sua colação de grau e registro de seu diploma.   A 
PROAC assume, dessa forma, o papel de facilitadora, aglutinadora e propulsora das 
atividades-fim, visando à construção de um projeto acadêmico institucional para o 
ensino de graduação na UFF. 
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPP – tem como princípio 

gerenciar, subsidiar e incentivar o desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação na 
Universidade, garantindo sua qualidade em todos os níveis, desde a formação de 
pessoal até a produção do conhecimento. A pós-graduação Stricto e Lato sensu 
cresce de maneira significativa, tanto em números como em reconhecimento 
acadêmico, conforme demonstram os conceitos obtidos na avaliação da CAPES. No 
conjunto de indicadores adotados pelo CNPq, FINEP e MEC, a UFF vem galgando 
posições destacadas no conjunto das universidades brasileiras. 

A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX – tem como função promover, 
organizar, estimular e implementar programas e projetos de Extensão de caráter 
institucional, que contemplem o estudo e a proposição de soluções para as grandes 
questões da sociedade, em âmbitos municipal, estadual, regional e nacional.  

Sob o prisma do atual conceito de Extensão, a PROEX passa por uma fase de 
efetiva reestruturação.  Foi feita uma revisão de seu Regimento Interno e, 
conseqüentemente, de suas Coordenadorias e organograma. Os resultados dessas 
ações já se evidenciam na participação crescente de todos os departamentos de 
ensino da UFF em projetos de extensão, refletindo o grau de comprometimento da 
Universidade com o desenvolvimento regional e reafirmando sua preocupação em 
formar profissionais para exercer a cidadania com competência técnica e 
responsabilidade social. 

A Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN – é responsável pelo núcleo de 
informações da Universidade, pelo orçamento e pelo planejamento e 
desenvolvimento institucional. Em 2003 passou por significativas mudanças, de 
modo a permitir que essa Pró-Reitoria desempenhe as funções que lhe são 
específicas. Antes da reestruturação, A PROPLAN era responsável também pelo 
Departamento de Serviços Gerais – DSG –, pela Prefeitura do Campus e pela 
Gráfica Universitária, que passaram a integrar outros Órgãos da Universidade. 

A Superintendência Técnico-Administrativa foi criada em 2003, como órgão de 
planejamento e gerência de obras, manutenção do patrimônio, compras e contratos 
correlatos, para atender às necessidades de modernização da estrutura 
organizacional de diversos setores da administração universitária. A ela estão 
acopladas as Prefeituras do Campus universitário, que passaram a denominar-se 
Coordenadorias de Obras e Patrimônio. 

A Superintendência de Recursos Humanos é responsável por todas as 
questões que dizem respeito ao equilíbrio das relações de trabalho no âmbito da 
Universidade. A UFF tem um quantitativo de pessoal de 6.268 servidores, sendo 
2.291 docentes em exercício e 4.083 do corpo técnico-administrativo do quadro 
permanente. Dentre as atribuições da Superintendência de Recursos humanos 
encontram-se ações relacionadas ao desenvolvimento do nível de capacitação dos 
Servidores Técnico-Administrativos; ao cumprimento, no âmbito da Universidade, da 
legislação vigente sobre Saúde e Segurança do Trabalhador; à eficiência do 
transporte coletivo dos servidores nos deslocamentos residência–trabalho e vice-
versa; à integração social do servidor aposentado e, ainda, às necessidades dos 
alunos carentes de recursos financeiros.  
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A UFF1 é ainda constituída por quatro Centros Universitários – Centro de 
Estudos Gerais, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Centro Tecnológico e Centro 
de Ciências Médicas.  Esses Centros congregam 26 Unidades Universitárias, 82 
Departamentos de Ensino, 52 Cursos de Graduação, 40 Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, sendo 20 de Mestrado/Doutorado e 20 de Mestrado, 115 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 2 Colégios Agrícolas.  

A Universidade conta ainda com uma Biblioteca Central e 23 Setoriais, um 
Hospital Universitário, um Laboratório Universitário, um Centro de Assistência 
Jurídica, uma Clínica Veterinária, um Serviço de Psicologia Aplicada, um 
Dispensário-Escola, uma Farmácia Universitária, um Núcleo Experimental e uma 
Fazenda-Escola em Iguaba e uma Unidade Avançada em Oriximiná, no Estado do 
Pará. 

A seguir, um organograma apresenta a inter-relação entre os principais 
órgãos que compõem a estrutura administrativa da Universidade Federal 
Fluminense.  

 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Fonte: PROPLAN 
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      I.3      O ESPAÇO FÍSICO 
 

O espaço físico do patrimônio imobiliário da universidade está distribuído em 
três campi, em três localizações assim definidas: em vários bairros de Niterói, em 
outros municípios do Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Pará. A tabela 2 
mostra essa distribuição do espaço físico dos três campi por área (m2). 
 

 ÁREA  (m2) 
 LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI TOTAL CONSTRUÍDA URBANIZADA 

DENTRO DO CAMPUS EM NITERÓI  
VALONGUINHO 50.800,00 41.963,00 50.800,00
GRAGOATÁ 218.397,00 40.338,00 218.397,00
PRAIA VERMELHA 214.109,00 37.905,00 94.173,00
FORA DO CAMPUS EM NITERÓI 79.537,00 66.182,00 78.721,00

TOTAL EM NITERÓI 582.843,00 186.388,00 442.091,00
OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
NÚCLEO EXPERIMENTAL DE IGUABA 1.499.047,00 723,00 25.000,00
COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA ILDEFONSO BASTOS BORGES, BOM 
JESUS DO ITABAPOANA 

500.000,00 4.519,00 50.000,00

COLÉGIO AGRÍCOLA NILO PEÇANHA , PINHEIRAL 3.880.000,00 7.120,00 2.894.699,00
FAZENDA-ESCOLA DA FACULDADE DE VETERINÁRIA -CACHOEIRAS 
DE MACACU 

1.598.000,00 1.392,00 1.591.207,00

ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL E METALÚRGICA - VOLTA 
REDONDA: 

6.006,00 5.623,00 6.006,00

INST. CIÊNCIAS DA SOC. E DESENV. REGIONAL CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

7.148.00 1.404,00 5.953,00

TOTAL EM OUTROS MUNICÍPIOS -RJ 7.490.201,00 20.781,00 4.572.865,00
UNIDADE AVANÇADA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ. 3.466,00 1.940,00 3.466,00

TOTAL GERAL 8.076.510,00 209.109,00 5.018.422,00

    Tabela 2: Espaço físico do patrimônio imobiliário da UFF 
 

Em Niterói, a UFF abrange várias áreas da cidade, sendo que o maior 
conglomerado de Unidades de Ensino situa-se no Campus do Gragoatá, no bairro de 
São Domingos, próximo ao centro da cidade. Outras Unidades como o Hospital 
Universitário Antonio Pedro, a Faculdade de Veterinária e a de Faculdade de 
Farmácia se localizam fora do campus, nos bairros Centro, Vital Brasil e Santa Rosa, 
respectivamente. 

A seguir, na Tabela 3, é apresentada a distribuição do Espaço Físico por tipo 
de Dependência, no Estado do Rio de Janeiro. 
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Distribuição do Espaço Físico por tipo de Dependência, na UFF 

Salas de Aulas Bibliotecas 
Local Quantidade Área Local Quantidade Área 

Valonguinho 104 5141,00 Valonguinho 6 640,00
Gragoatá 89 4854,00 Gragoatá 2 7953,00
Praia Vermelha 74 4458,00 Praia Vermelha 4 1462,00
Urbanas (Fora do Campi) 130 6901,00 Urbanas (Fora do Campi) 8 1005,00
Outros Municípios-RJ 40 3617,00 Outros Municípios-RJ 4 864,00
TOTAL 437 24971,00 TOTAL 24 11924,00

Auditórios Anfiteatros 
Local Quantidade Área Local Quantidade Área 

Valonguinho 7 550,00 Valonguinho 4 270,00
Gragoatá 5 633,00 Gragoatá 0 0,00
Praia Vermelha 3 386,00 Praia Vermelha 0 0,00
Urbanas (Fora do Campi) 5 528,00 Urbanas (Fora do Campi) 4 904,00
Outros Municípios-RJ 4 1203,00 Outros Municípios-RJ 1 164,00
TOTAL 24 3300,00 TOTAL 9 13380,00

Laboratórios Salas de Ensino Prático/Experimental 
Local Quantidade Área Local Quantidade Área 

Valonguinho 167 7172,00 Valonguinho 13 1148,00
Gragoatá 18 691,00 Gragoatá 8 507,00
Praia Vermelha 68 6037,00 Praia Vermelha 0 0,00
Urbanas (Fora do Campi) 74 2652,00 Urbanas (Fora do Campi) 0 0,00
Outros Municípios-RJ 22 1680,00 Outros Municípios-RJ 4 1680,00
TOTAL 349 18212,00 TOTAL 25 3335,00

Oficinas Didáticas 
Local Quantidade Área 

Valonguinho 0 0,00
Gragoatá 4 162,00
Praia Vermelha 2 122,00
Urbanas (Fora do Campi) 0 0,00
Outros Municípios-RJ 18 2540,00
TOTAL 24 2824,00

        Tabela3: Distribuição do Espaço Físico por tipo de dependências 
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II  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
 

II.1   ÓRGÃOS COLEGIADOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
As atividades específicas exercidas em 2003 por cada um dos três Órgãos 

Colegiados, tendo como unidade de apoio técnico a Secretaria Geral dos Conselhos 
Superiores, são apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 4: Dados quantitativos das atividades dos Conselhos Superiores 
 
II.2  GABINETE DO REITOR 

 
Três ações, lideradas pelo Gabinete do Reitor, devem ser destacadas: 
 

• XXº CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA – CRUB 
– OUI/IGLU. 

A Universidade Federal Fluminense promoveu em 2003, o XXº CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA – CRUB – OUI/IGLU e 
contou com 22 participantes. Esse curso é realizado pelo Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras-CRUB-, pela Organização Universitária 
Interamericana-OUI- e pelo Instituto de Gestão e Liderança Universitária – 
IGLU e destina-se a funcionários que estejam ocupando cargos ou funções de 
direção superior na gestão universitária (vice-reitor, pró-reitor, secretários-
gerais, decanos, diretores de departamentos administrativos etc.), em 
instituições que lhes são filiadas.  
 

• I ENCONTRO DE IGLUÍSTAS 
  Foi realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2003 o II ENCONTRO DE I
 GLUÍSTAS, para o qual foram convidados ex-alunos do curso, com o objetivo     
de propiciar a troca de experiências entre os alunos egressos e os alunos de 
2003 e  dar subsídios para um contínuo aprimoramento do programa de 
capacitação dos gestores universitários.  

 
• CRIAÇÃO DO PÓLO UNIVERSITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS 

OSTRAS 
Dentro do Programa de Interiorização desta Universidade, em 26 de 

novembro de 2003, a UFF firmou um convênio com o Município de Rio das 
Ostras, para criação de um PÓLO UNIVERSITÁRIO no Município, competindo 
a esta Instituição a  administração  e  o suporte de docentes e técnicos e à 

RESUMO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SUPERIORES 
ATIVIDADES UNIVERSITÁRIO ENSINO E PESQUISA CURADORES 
RESOLUÇÕES 283 262 02 
DECISÕES 37 453 08 
INDICAÇÕES 13 01 01 
PORTARIAS 04 02 -- 

 
 

ATOS 

TOTAL 337 718 11 
ORDINÁRIAS 12 24 24 
EXTRAORDINÁRIAS 10 04 01 
SOLENES -- -- -- SESSÕES 
TOTAL 22 28 25 
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Prefeitura Municipal de Rio das Ostras o  fornecimento das instalações – as 
provisórias e as definitivas –, dos equipamentos, e bem como dos materiais 
permanentes e de consumo. Ficou estabelecido que na 1a Etapa, a iniciar-se 
em 2004, a UFF oferecerá vagas para o Curso de Ciência da Computação, 
Psicologia, Serviço Social e Enfermagem. O estudo de viabilidade prevê, 
ainda, a expansão de dois novos cursos no ano de 2005. 
A criação deste Pólo de ensino é também um projeto da PROAC, tanto no que 
se refere à  disponibilização de infra-estrutura, quanto à discussão acadêmica 
sobre novos projetos de criação de Pólos de Ensino. 

  
II.2.1  NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

Na Universidade Federal Fluminense existe um significativo potencial 
de comunicação, representado por uma rádio FM/Pop Goiaba, uma TV a cabo 
e um laboratório da escola de comunicação. Aliado a esse potencial, a UFF 
conta ainda com um farto material de divulgação, que é produzido através do 
Núcleo de Comunicação Social.   

Em 2003, foram desenvolvidas ações específicas visando à divulgação 
da imagem institucional da Universidade através de projetos de marketing e 
do serviço de relações públicas e de cerimonial. 

Foram publicadas 3.981 matérias sobre a UFF em jornais e registrados 
1.964 minutos (32 horas e 73 minutos) de inserções em Televisão. 
O Núcleo realizou 74 cerimônias diversas em atendimento a solicitações dos 
setores de ensino, pesquisa e extensão. 

Na área de Jornalismo, destacaram-se os seguintes serviços de 
informação: 

▪ Agência UFF de Notícias - implantada em maio de 2002, a 
Agência UFF de Notícias é um serviço de informação que o Núcleo 
de Comunicação Social da UFF presta a veículos de comunicação 
de todo o Brasil. Um boletim é produzido regularmente às 
segundas-feiras e enviado a mais de uma centena de veículos de 
comunicação, como jornais, revistas, rádios, TVs, assessorias de 
comunicação de órgãos públicos, sites e agências de notícias de 
todo o país; 

▪ Informe UFF - visando a agilizar a veiculação das informações de 
interesse da comunidade universitária, o Informe UFF é publicado 
mensalmente com tiragem de três mil exemplares. 

▪ UFF On-line – informe enviado quinzenalmente por e-mail à 
comunidade interna (professores, técnico-administrativos e alunos 
da UFF) e a pessoas cadastradas no Site UFF Notícias.  

▪ Site UFF Notícias - divulga notícias apuradas pela equipe do Setor 
de Jornalismo, com atualizações diárias, de acordo com a produção 
das matérias. 

▪ Momento UFF – com publicação bimestral e uma tiragem de 13  mil 
exemplares, no Momento UFF são divulgadas as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão realizadas pela universidade.    
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A GRÁFICA UNIVERSITÁRIA, agora integrando o NUCS, também se destaca 
em 2003 pela produção de 561.879 impressos para a comunidade interna, 2.205 
encadernações e 2000 impressos (jornais) para particulares.  

 
II.2.2  ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 
Visando à inserção internacional da Universidade como instrumento de 

promoção de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a UFF, através da sua 
Assessoria Internacional, concentrou sua ação nas seguintes iniciativas: fomento à 
articulação de projetos mobilizadores; intercâmbio de alunos; intercâmbio de 
professores e cientistas; e desenvolvimento de pesquisa cooperativa e 
compartilhada. 

Foram operacionalizados 33 intercâmbios e 28 preparações de intercâmbio 
para serem implementados em 2004. Em 2003, 17 alunos da UFF participaram de 
intercâmbios em 7 Universidades estrangeiras conveniadas, de 6 países, e foi 
preparado o processo de 13 alunos que deverão participar de intercâmbio no exterior 
em 2004, em 6 diferentes universidades conveniadas, de 5 países (Espanha, Suécia, 
Portugal, Estados Unidos e França). 

Foram operacionalizadas a vinda de 16 alunos estrangeiros, provenientes de 
4 países (Alemanha, Suécia, Japão e França), que mantiveram vínculo acadêmico 
cursando disciplinas em 8 Departamentos da UFF e foi efetuada/formalizada a 
aceitação de 15 estudantes estrangeiros como alunos de intercâmbio na UFF em 
2004, oriundos de 4 países (Alemanha, Suécia, Japão e EUA). 

Em 2003, foram efetivamente celebrados 7 acordos de cooperação 
internacionais com as seguintes instituições: University of Pittsburgh (EUA), 
Université de Nice-Sophia Antipolis (França),  University Vanderbilt (EUA), Western 
Kentucky University (EUA), University of Applied Sciences Cologne (Alemanha), 
College of Middlebury (EUA)  e Sociedad Científica Argentina, estando ainda em 
negociação 6 outros acordos de cooperação. 

 
Cabe destacar ainda que a UFF, na qualidade de agente oficial do Ministério 

da Educação, por intermédio da sua Assessoria Internacional, participa do esforço 
nacional para aplicação do exame de proficiência do idioma português, que concede 
o Certificado CELP-BRAS.  Em 2003, houve 51 inscritos, dos quais 36 foram 
aprovados.  

 
• Missões estrangeiras na UFF em 2003 

Dentre as principais missões estrangeiras recebidas pela UFF em 2003, 
destacamos as das seguintes instituições: 

-    Universidade Federal Distrital de Bogotá (Colômbia); 
-    University of Oklahoma (EUA); 
-    Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III); 

 -    Universidade de Havana e Consulado de Cuba; 
        -    Sociedad Científica Argentina; 

          -    Melwood Training Center; 
        -    American Institute for Research; 

        -    Vanderbilt University; 
         -    Fundação Fulbright 

- Universidad Catilla La Mancha 
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- Universidad de Santiago de Compostela (Espanha); 
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergara” (Roma); 
- Università di Padova.   

 
• Missões da UFF no exterior em 2003 

A seguir, destacam-se as principais missões da UFF no exterior: 
- Stavenger, Noruega – Congresso   Internacional  de Tecnologias    

de Petróleo, em articulação  com  o   RESLAB  (laboratório  
vinculado   à Agência Nacional de Petróleo da Noruega);  

- Universität Tübingen, Alemanha  -  Evento 20 anos de 
Cooperação  UFF - Universidade de Tübingen (1983-2003) e 10 
Anos (1993-2003) de Encontros Alemanha – Brasil na área de 
Meio Ambiente e desenvolvimento (20 Jahre Kooperation  UFF - 
Universität Tübingen) Simpósio Brasil Alemanha para o 
Desenvolvimento Sustentável;  

- Universität   Mannheim,  Alemanha – Solenidade   de  assinatura    
do Convênio de Cooperação Técnico-científica.  

 
II.3    GRADUAÇÃO  

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos – PROAC – destaca em 2003 a 

realização das seguintes ações na Graduação: 
 

• Implementação dos projetos pedagógicos dos cursos de 
graduação.  
Objetivo: discutir a construção e implementação dos projetos 
pedagógicos dos cursos, com vistas à reformulação curricular dos 
mesmos.  
Resultado: Seminários e Palestras nos Centros de Ensino dos cursos de 
Graduação em Saúde, Engenharia, Economia e Geografia. 

 
• Fortalecimento do processo de interiorização por meio de criação 

de Pólos de Ensino. 
Objetivo: apoiar novos projetos de criação de Pólos de Ensino. 
Resultado alcançado: criação do Pólo de Ensino de Rio das Ostras.  

  
▪ Implementação gradativa  de   projeto    institucional    de   formação    

de professores.  
Objetivos: 
- apoiar os projetos de estágios curriculares e de formação 

continuada dos cursos de licenciatura, com a implementação de 
políticas de atuação junto à Comissão de Licenciaturas e à 
Faculdade de Educação; 

-  dar maior visibilidade e apoio aos programas de formação 
continuada, nos quais a UFF já atua, possibilitando a dinamização 
dos convênios estabelecidos com as Secretarias Estadual e 
Municipal de Educação.  

Resultados alcançados: 
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- criação da Portaria 31.981 de 05 de novembro de 2003, em atuação 
conjunta com a Superintendência de Recursos Humanos, a Pró-
Reitoria de Planejamento e a Assessoria Jurídica, a qual dispõe, 
sobre a criação de Programas de Estágio para alunos de graduação 
em órgãos integrantes da estrutura desta Universidade;  

- aglutinação de professores envolvidos com projetos de formação 
continuada para formatação de proposta institucional de 
constituição de Centros de Educação Continuada para Professores 
do Ensino Fundamental. 

  
• Implementação de Projeto SIAD-2 (Sistema Integrado Acadêmico 

Discente) 
Objetivo: desenvolver e implementar um sistema computacional que 
suporte o nível de automação do acompanhamento da vida acadêmica; 
Resultados alcançados: 
- implantação do módulo inscrição em disciplinas; 
- desenvolvimento de novos aplicativos para facilitar o acesso 

dinâmico às informações acadêmicas, tais como Histórico Escolar e 
Plano de Estudo em consulta “on-line” pela Internet, em que 
quatorze cursos de graduação participaram do projeto piloto de 
inscrição em disciplinas on line, obtendo resultados satisfatórios. 

 
• Implantação do Sistema de Acompanhamento Discente da Pós-

Graduação pelo Departamento de Administração Escolar. 
Objetivo: viabilizar os diferentes mecanismos do controle escolar da vida 
acadêmica dos alunos dos cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato 
Sensu num sistema dinâmico e com suporte na WEB, em parceria com o 
Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação e a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, órgão responsável pela supervisão. 
Resultado alcançado: iniciado em 2003, já foram apresentadas as 
primeiras funções do novo sistema que, no ano de 2004, estará sendo 
instalado e utilizado pelos cursos de pós-graduação. 
 

• Manutenção do projeto de extensão “Coleção Flor de Papel” pelo  
Núcleo de Documentação (NDC). 
Resultado alcançado: o projeto Revitalização do Acervo Histórico no 
Instituto Histórico e Artístico de Paraty foi iniciado em 2003. 

• Implementação do Programa Bolsa Treinamento da UFF, por 
intermédio do NDC, a alunos de baixa renda. 
Resultado alcançado: foram desenvolvidos programas de atividades para 
a dinamização dos serviços, com o apoio de 32 Bolsas. 
 

• Sistematização e realização de novas parcerias para participação 
em redes de cooperação técnica e bibliográfica e de convênios. 
Resultado Alcançado: foram estabelecidos acordos com a Biblioteca 
Depositária do IBGE e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 
IBICT. 
 
 



                                    RELATÓRIO DE GESTÃO 2003 
 

GAR - PROPLAN/PLI 18

• Gerenciamento, pelo NDC, de recursos para o projeto 
“Modernização da Infra – Estrutura de Apoio à   Pesquisa nas 
Bibliotecas da UFF”. 

   O NDC através da Divisão de Desenvolvimento gerencia a 
utilização dos recursos provenientes do convênio FNDCT/FINEP/MCT - 
Fundos Setoriais, relativo ao projeto “Modernização da Infra – Estrutura 
de Apoio à Pesquisa nas Bibliotecas da UFF”, com as seguintes metas: 
- Meta Física 1: Modernização da Infra-estrutura de Informatização 

das 24 unidades de informatização do NDC e melhoria das 
condições de acesso à informação especializada em apoio à  
pesquisa; 

- Meta Física 2: Melhoria das condições de segurança e conservação 
do patrimônio bibliográfico da UFF; 

-       Meta Física 3:  Melhoria das instalações físicas de apoio à pesquisa 
nas bibliotecas da UFF. 

Objetivo: Manutenção da estabilidade e da qualidade da comunicação de 
dados, visando ao aumento da acessibilidade e à diminuição do tempo 
de resposta dos softwares adotados como básicos para as rotinas 
administrativas e gerenciais do NDC.  
Resultados alcançados:  
- suporte na manutenção dos sistemas operacionais no 

acompanhamento das tarefas dos servidores; 
- busca, junto ao Núcleo de Informática, de meios para a adoção de 

ferramenta de PROXY com o objetivo de disponibilizar acesso 
remoto (fora da UFF) aos pesquisadores nas bases eletrônicas 
assinadas pelo NDC e o Portal CAPES, em fase de implantação; 

- manutenção corretiva junto às unidades; 
- ampliação de estrutura de cabeamento estruturado da rede da 

Divisão de Arquivos – DARQ – e instalação de antena para melhoria 
do sistema de acesso remoto à rede local; 

 
• Serviço de Comutação Bibliográfica – COMUT/IBICT, SCAD/BIREME 

e outros.  
 Resultado alcançado: o sistema de bibliotecas da UFF atendeu a 1615 
solicitações e efetuou 719 solicitações de artigos científicos a outras 
IFES. 

 
▪ Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da 

UFF– LACORD  
Objetivo: oferecer condições de conservação do patrimônio bibliográfico 
e   arquivístico da Universidade. 
Resultados alcançados:  
- foram realizadas ações essenciais para garantir a continuidade do 

processo de conservação do acervo geral das unidades 
bibliográficas e arquivísticas da UFF, bem como das obras raras e 
valiosas, dando início à implantação do Programa de Obras Raras 
da UFF; 

- foi mantido nesse programa o apoio às Oficinas de Pequenos 
Reparos das Bibliotecas; 



                                    RELATÓRIO DE GESTÃO 2003 
 

GAR - PROPLAN/PLI 19

- oferecimento, à comunidade externa, de treinos dentro do Projeto 
de Revitalização do Acervo Histórico e Artístico do Instituto Histórico 
e Artístico de Paraty - IHAP. 

A seguir, a tabela 5 mostra os resultados numéricos da atuação do 
LACORD no ano de 2003, em comparação com o ano anterior. 
 

Conservação e Restauração de Documentos pelo LACORD 
Atividade Exercício anterior Acréscimos no ano Total Atual 

Restauração de Documentos 101 40 141
Conservação de Documentos 6994 1.559 8.553
Tabela 5: Dados quantitativos das atividades do LACORD 
 
 

II.4      PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO   
 

A pesquisa na UFF tem se desenvolvido, sobretudo, a partir dos programas 
de pós-graduação incentivados e gerenciados por sua Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação – PROPP.  

Os programas são iniciados pela aglutinação de professores/pesquisadores 
qualificados em torno de um projeto acadêmico comum envolvendo ensino e 
pesquisa, em compasso com os avanços nacionais nas diferentes áreas do 
conhecimento. Dissertações, teses, trabalhos científicos e, também,  atividades de 
extensão advêm principalmente deste esforço de grupo. 

A Universidade e a Pró-Reitoria nem sempre, porém, conseguem acompanhar 
esse esforço de grupo, em função de alguns pontos a destacar: 

- progressivo achatamento orçamentário das Instituições Federais de 
Ensino Superior – IFES; 

- ampliação da demanda nacional e institucional em pesquisa e pós-
graduação, resultante da premência do rápido crescimento do quadro de 
pessoal qualificado no país; 

- política das agências nacionais, especialmente atenta à manutenção e à 
ampliação daqueles grupos já consolidados de pesquisa e pós-
graduação; 

- estabelecimento de critérios de avaliação incapazes de corrigir 
distorções e incentivar mudanças de rumo em programas de pós-
graduação, sobretudo nas IFES fora do eixo das mais aquinhoadas e 
antigas país;  

- dificuldade de estabelecimento de uma política acadêmica nas IFES que 
responda adequadamente à manutenção da infra-estrutura física e de 
pessoal existente, e, também, à ampliação dessa infra-estrutura em 
taxas aceleradas. 

 
Nova política de incentivo à Pesquisa e Pós-graduação da PROPP 
 

Neste contexto, desde o início de 2003, a PROPP começou a implementar 
novas diretrizes para a política de pesquisa e pós-graduação na UFF, visando a dar 
conta do crescimento quantitativo dessas duas áreas de atuação na Universidade e 
da manutenção da qualidade acadêmica dos Programas, segundo os critérios 
internos e os critérios da CAPES. 
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Princípios da PROPP para Fomento à Pesquisa e à Pós-Graduação: 
 
Universalidade. Reduzir ao máximo as demandas “de balcão” ou 

“emergenciais”, possibilitando, através de editais com critérios e regras 
transparentes e gerais, o acesso dos diversos Programas de Pós-
Graduação, bem como de seus pesquisadores, aos recursos disponíveis 
na PROPP. 

Inclusão.  Através de editais específicos para Programas e pesquisadores  
emergentes, evitar o crescimento da distância entre grupos consolidados e 
grupos emergentes, permitindo a inclusão de todos em padrão de boa 
qualidade acadêmica e científica.  

Primazia do mérito.  Na escolha entre os candidatos a cada edital, deve 
predominar o mérito científico. A competição, portanto, gira em torno do 
melhor aproveitamento dos recursos limitados, mas a todos disponíveis.  

 
II.4.1  PESQUISA 

 
Apesar das dificuldades já mencionadas, a Nova Política adotada pela 

PROPP já pode apresentar resultados. 
Observa-se um considerável crescimento em alguns setores das Ciências 

Humanas, Ciências Exatas e da Terra, todos beneficiados pelo aporte de recursos 
obtidos a partir das agências de fomento do país.  

Na última atualização dos Grupos de Pesquisa do CNPq, a UFF cadastrou um 
total de 342 grupos de pesquisa e 1.017 linhas de pesquisa, compreendendo mais 
de 1.000 pesquisadores. 

Dentre os pesquisadores-doutores, os bolsistas de produtividade científica do 
CNPq alcançam um total de 190 pesquisadores, dentre os quais 13 são bolsistas do 
Programa Cientistas do Nosso Estado, da FAPERJ.  

 
A seguir, encontram-se especificadas algumas ações da PROPP e seus 

respectivos resultados: 
 
• Gerenciamento do Programa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, 

PET/CAPES, UNIBANCO e UFF) 
Resultados alcançados: gerenciadas 399 bolsas de iniciação científica e 
de 394 projetos de pesquisa, registrando-se aumento de 8,7 e 18,5%, 
respectivamente, em relação a 2002. 

 
PROJETOS DE PESQUISA  COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DESENVOLVIMENTO – 2003 

 BOLSAS PROJETOS 
PIBIC 316 314 
UFF 44 44 
UNIBANCO 39 36 
TOTAL 399 394 

    Tabela 6: Número de Bolsas e Projetos de Iniciação Científica 
 
• Realização dos Seminários de Iniciação Científica e Prêmio UFF 

Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia.  
Resultados alcançados: o Seminário de Iniciação Científica e Prêmio 
UFF Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia contou com a 
participação de 458 professores e 883 alunos, envolvidos em 497 
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trabalhos de pesquisa. Foi alcançado um aumento de 31,2 % de alunos 
inscritos em relação a 2002, o que demonstra o crescimento da atividade 
de pesquisa na UFF. 

 
• Gerenciamento da produção científica, computada pela Comissão 

da GED.  
Resultados alcançados: foram registrados 97 livros,  183  capítulos   de  
livro 203 artigos  indexados   internacionais,   272  artigos   indexados  
nacionais,  263 artigos completos em anais de co   ngressos científicos e 
468   resumos publicados. Registraram-se também 534 apresentações 
em Congresso. 

          
• Gerenciamento do Programa Produção Científica Resultante de 

Projetos PIBIC/CNPq  
Resultados alcançados: produção de 835 trabalhos conforme 
discriminação adiante por área do conhecimento, representando um 
aumento de 22,07 % em relação ao ano de 2002. 
-       Apresentação oral em eventos – 411 trabalhos 
-       Apresentação em eventos com resumo publicado – 221 trabalhos 
-      Apresentação em eventos com publicação integral do trabalho – 127 

trabalhos 
-       Publicação em periódico nacional – 73 trabalhos 
-       Publicação em periódico internacional – 13 trabalhos 

 
 

II.4.2 PÓS-GRADUAÇÃO 
 
A NOVA POLÍTICA adotada pela PROPP cria uma cumplicidade entre a 

administração superior da Universidade, docentes e Programas de Pós-Graduação, 
proporcionando, sobretudo, recursos adicionais para infra-estrutura de programas 
emergentes e para manutenção para os já consolidados. O objetivo institucional 
consiste em, de fato, elevar em curto espaço de tempo o patamar dos Programas de 
Pós-Graduação e de pesquisa na UFF, com incentivo à qualificação docente e com 
novas contratações via concurso público.  

A seguir, apresentam-se os resultados alcançados pela PROPP em ações de 
incentivo à qualificação de docentes e técnicos administrativos. A tabela 7 mostra o 
número de afastamentos concedidos para atividades de aperfeiçoamento científico 
e/ou técnico. 
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  Tabela 7: Nº de Docentes e Técnico-Administrativos afastados para capaciatação 

 
 
• Qualificação de docentes e técnico-administrativos da UFF 

 Resultados alcançados : 
- capacitação de 152 servidores, docentes e técnico-administrativos, 

realizada, prioritariamente, em outras IES (98) ou no exterior (25), 
nos níveis de mestrado, doutorado, doutorado sanduíche e pós-
doutorado; 

- intercâmbios e/ou congressos no exterior contaram com a 
participação de 175 docentes e técnico-administrativos de nossa 
universidade, 

- 43 defesas registradas pela PROPP/CCD, sendo 30, de teses de 
doutorado, e 13, de dissertações de Mestrado. 

 
• Gerenciamento do Programa de Demanda Social (bolsas de estudo 

CAPES)  
Resultados alcançados: concessão de 421 bolsas, sendo 290 de 
mestrado e 131 de doutorado. 

 
 

II.4.2.1 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
  

Hoje a PROPP atua no gerenciamento de 42 Programas de Pós-Graduação 
Stricto sensu (20 Cursos de Doutorado e 42 de Mestrado), que reúnem mais de 
3.000 alunos. Nesses cursos, ingressam anualmente cerca de 800 estudantes e, em 
2002, a UFF outorgou mais de uma centena de títulos de Mestre e de Doutor.  

Dentre as áreas de pesquisa mais consolidadas e com maior impacto na 
comunidade científica, encontram-se os programas de História, Física, Educação, 
Letras, Geoquímica e Química Orgânica, destacando-se o Curso de História como o 
único no país com o conceito 7.  

Grupos de pesquisa e pós-graduação emergentes encontram-se nas áreas 
de Ciência da Computação, Comunicação, Geologia e Geofísica Marinha, 
Geografia, Economia, Antropologia, Higiene Veterinária, Neuroimunologia, 
Psicologia, Matemática, Engenharia Civil e Metalúrgica. Todas essas áreas 
possuem cursos bem conceituados na CAPES.  

DOCENTES/TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS COM AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO/OUTROS 
AFASTAMENTOS 

 NA UFF OUTRAS IES NO EXTERIOR TOTAL 

NÍVEL  DOCENTE TEC. ADM.  DOCENTE TEC. ADM. DOCENTE TEC. ADM.  DOCENTE TEC.  
ADM. 

Especialização 0 0 1 0 0 0 1 0 
Mestrado 6 4 6 5 0 0 12 9 
Doutorado 14 5 74 4 7 0 95 9 
Dout.Sanduiche 0 0 0 0 6 0 6 6 
Pós-Doutorado 0 0 8 0 12 0 20 0 

SUBTOTAL 20 09 89 9 25 0 134 24 
Intercâmbio no Exterior     83 3 85 3 
Congressos no Exterior     82 7 89 7 

TOTAL 20 09 89 9 190 10 308 34 
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Nos dois últimos anos foram criados 08 Cursos de Mestrado e 11 de 
Doutorado, o que justifica os conceitos entre 3 e 4, atribuídos a alguns desses 
cursos, ainda em processo de implementação.    
 

A tabela, a seguir, reúne os resultados da avaliação dos cursos de Pós-
Graduação da UFF, segundo o número de cursos e os conceitos obtidos. 
 
        

       Tabela 8: Número e percentual de cursos por conceito  na avaliação da capes 
 
 

II.4.2.2   CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

A UFF estende sua atuação na pós-graduação ao oferecer 116 cursos de 
pós-graduação lato sensu, cujo impacto é enorme, no sentido de prover pessoal de 
alto nível para empresas do estado, redes de ensino e empresas públicas.  

Voltados à qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento, 
esses cursos ofereceram, no último ano, mais de 2.800 vagas, representando um 
aumento de 46% em relação ao ano anterior. A observação de sua evolução nas 
três últimas décadas indica uma linha de crescimento nitidamente ascendente, 
assim como uma procura cada vez mais elevada, a qual excede quase sempre o 
número de vagas disponíveis, como é o caso de cursos específicos em odontologia 
e programas de MBA. 
 
PROGRAMAS DE FOMENTO DA PROPP 
 

Os programas desenvolvidos pela PROPP fornecem recursos emergenciais 
para a pesquisa e pós-graduação em sistema de fluxo contínuo, com julgamentos 
mensais. 

-    INFRAPG/CRIAPG - apóia a infra-estrutura de Cursos de Pós-
Graduação novos ou com níveis 3, 4 e 5. Em 2003, 7  cursos de Pós-
Graduação foram apoiados, visando à elevação de nível em avaliação 
da CAPES. 

-    RECÉM-DOUTOR - este programa, ainda em fase de julgamento, 
apoiará 30 professores com até 4 anos de doutoramento. 

-    INFRAPESQ - este edital, recém lançado pela PROPP, apoiará a infra-
estrutura de pesquisa de Unidades de Ensino da UFF; o objetivo é 
integrar os departamentos, grupos de pesquisa e programas de Pós-
Graduação de cada Unidade, em um projeto acadêmico-científico 
comum. 

-    PERIÓDICOS EdUFF - este edital apoiará revistas da UFF com qualis A 
ou B, com o objetivo de terem a infra-estrutura compatível com o padrão 
qualis A internacional. 

NÚMERO E PERCENTUAL DE CURSOS POR CONCEITO  NA AVALIAÇÃO DA CAPES 
Conceito (3 a 7) No  de cursos avaliados Percentual (%) 

3 19 46,3 
4 15 36,6 
5 4 9,8 
6 2 4,9 
7 1 2,6 

TOTAL 41 100 
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-    BIBLIOTECA EdUFF - este edital selecionará livros de alto padrão 
acadêmico para serem publicados, com total suporte financeiro da 
PROPP e da EdUFF. 

-    PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS - em fase de 
implantação, este edital será em parceria com a PROAC e a PROEX. 

-    AUXÍLIO-TESE - apóia professores e técnicos administrativos da UFF 
na fase de finalização do trabalho, quando depositam sua tese de 
doutorado ou dissertação de mestrado nas coordenadorias de pós-
graduação.  

 
II.5 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA   
 

II.5.1   O PLANO INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 
 

Sob o prisma do atual conceito de Extensão, a Universidade decidiu re-
estruturar sua Pró-Reitoria de Extensão – PROEX –, responsável pelo 
gerenciamento desta atividade.  

A PROEX, até então, era concebida como um órgão meio que viabilizava 
burocraticamente as ações da Extensão Universitária.  

O primeiro passo para a reformulação da PROEX foi o da revisão de seu 
Regimento Interno e, conseqüentemente, de suas Coordenadorias, alterando 
substancialmente seu organograma.  

Dentro desta nova filosofia de trabalho, a equipe da PROEX formatou e 
submeteu à Administração Central o Plano Institucional de Extensão, o qual 
doravante irá explicitar a política de Extensão da UFF.  

 
• META: Adequar a PROEX estrutural e infra-estruturalmente ao atual 

conceito de Extensão, com funções de propor e efetivar as políticas 
institucionais decididas e de promover a integração acadêmica e a 
flexibilização curricular. 
Objetivos: consolidar a PROEX como núcleo articulador de programas e 
projetos que conjuguem formas mais amplas de ação pública, sobretudo 
no que se refere aos Direitos Humanos, à Geração de Trabalho e 
Renda, à Prevenção e Promoção de Saúde, à difusão de apropriação e 
uso de Novas Tecnologias e à Segurança Pública. 
Resultados alcançados: o estabelecimento de diretrizes ordenou as 
demandas por programas e projetos de extensão, tornando-os mais 
eficazes, uma vez que articulam diferentes setores acadêmicos. 

Buscando corresponder aos propósitos aludidos, as seguintes ações tornam-
se imperativas: 

- promover, organizar, estimular e implementar programas e projetos de 
Extensão, de caráter institucional, que contemplem o estudo e a 
proposição de soluções para as grandes questões da sociedade, em 
âmbitos municipal, estadual, regional e nacional; 

-    buscar nas unidades integrantes da Universidade os recursos humanos     
capazes de constituir o corpo acadêmico e técnico dos projetos 
institucionais de Extensão, promovendo a sua integração para a criação 
e execução das atividades de Extensão; 
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- promover a identificação e a captação de recursos financeiros e 
materiais junto a órgãos governamentais e agências de fomento de 
modo a garantir a execução dos projetos institucionais de Extensão;  

- divulgar as linhas políticas e a atuação da Extensão Universitária da 
Universidade Federal Fluminense, junto às instâncias organizacionais da 
instituição e à sociedade como um todo. 

 
Seguindo esse novo plano, algumas ações foram efetuadas e já apresentam 

resultados. 
 

▪ Elaboração de plano institucional de políticas públicas e criação de 
ações extensionistas que as contemplem. 
 Objetivos: fortalecer a inserção da Universidade no movimento da 
sociedade através de ações integradas que privilegiem o trabalho de 
Extensão em redes sociais plurais. 
Resultados alcançados: construção de um novo espaço público de 
sociabilidade, delineando direitos, deveres e responsabilidades a serem 
compartilhados por diferentes instituições e atores sociais. 

 
▪ Estabelecimento de estratégias capazes de tornar efetiva a 

indissociabilidade do trinômio ensino, pesquisa e extensão. 
Objetivos: ampliar o acesso à extensão e à pesquisa a um número maior 
de alunos, propiciando uma formação acadêmica mais completa e 
integrada.   
Resultados Alcançados: proposta de uma organização curricular mais 
vinculada à extensão e à pesquisa, articulando de forma mais integrada 
estas áreas ao ensino acadêmico. 
 

▪ elaboração de programas/projetos nas Unidades e 
acompanhamento das as atividades acadêmicas de extensão. 
Objetivos: incentivar a aproximação da PROEX aos coordenadores de 
programas/projetos de extensão, visando a conhecer de perto a 
realidade das atividades de extensão, através de visitas técnicas e 
acompanhamento das mesmas, e a propor novas formas de integração 
e apoio. 
Resultados alcançados: as visitas foram iniciadas no mês de abril, 
começando pelo Centro de Serviços Gerais. Até dezembro de 2003 
foram realizadas 11 visitas técnicas no Município de Niterói e 4 nas 
unidades do interior.  
 

• VIII Semana de Extensão da UFF, de 3 a 7 de novembro, com o tema 
“Compromisso Social: UFF em Movimento”. 
Objetivos: divulgar a produção acadêmica e permitir a ampliação e o 
aprofundamento de reflexões relacionadas ao desenvolvimento de uma 
política Universitária Extensionista de qualidade que busque estratégias 
de enfrentamento das necessidades emergentes da nossa sociedade.  
Resultados alcançados:  
-   o evento pautou seus debates em questões relevantes, como 

representações das diversas produções acadêmicas, assim como 
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de manifestados interesses gerais da sociedade civil, possibilitando 
a troca de experiências entre os envolvidos e o compromisso da 
Universidade em democratizar suas ações. 

- durante a VIII SEMEXT/UFF/2003, foram realizadas conferências, 
mesas redondas e apresentação de trabalhos de extensão. 

-   instituição do Prêmio de Extensão JOSUÉ DE CASTRO, para 
premiar os melhores trabalhos nas áreas temáticas integrantes da 
política institucional de extensão: Comunicação, Cultura, Direitos 
Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 
Trabalho. O valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 
foi destinado em 2003 à  premiação. 

- grande número de participantes, de varias IFES regionais e 
nacionais, atingindo um total de 2.416 (dois mil quatrocentos e 
dezesseis) participantes inscritos.  

- inscrição de 770 (setecentos e setenta) trabalhos de extensão, 
tendo sido     selecionados para apresentação 489 (quatrocentos e 
oitenta e nove), nas diversas modalidades.  

 
A tabela abaixo resume esses resultados alcançados com a VIII Semana de 

Extensão da UFF. 
 

Certificados Emitidos 
Autores               1.647   Trabalhos Apresentados 
Relatores 484 

Pôsteres 240 Participantes 2.416 

Produtos 24 Membros das 
Comissões 127 

Comunicações orais 201 Palestrantes 101 
Vídeos 19 Coordenadores 36 
Total 484 Total 4.811 

              Tabela 9: Nº de trabalhos apresentados e certificados  emitidos na VIII Semana de Extensão da UFF 
 
 

II.5.2  RELATÓRIOS SETORIAIS DA PROEX 
 

Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos- NEPHU  
 

O NEPHU é um órgão da UFF, diretamente ligado à Pró-Reitoria de Extensão, 
formado por docentes, técnicos e estudantes de diversas áreas do conhecimento. O 
trabalho do NEPHU tem por objetivo contribuir para viabilizar e promover melhorias 
urbanas e sociais através de assessoria técnica a comunidades organizadas, 
apoiando os próprios esforços destes grupos.  

Atuando sempre a partir de solicitações, o NEPHU prioriza atender aos 
segmentos de baixa renda, elaborando projetos de desenvolvimento urbano que 
repassem os conhecimentos e as experiências acumuladas pela Universidade 
Pública, através da transmissão de resultados de pesquisas e de estudos realizados 
ou da elaboração de propostas específicas para cada caso. Este processo se retro-
alimenta, uma vez que, a cada projeto se ampliam o conjunto de métodos, as 
técnicas e os instrumentos aplicáveis às diferentes situações. 
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Como resposta a esta demanda surgem os projetos fomentados, 
acompanhados e apoiados pela Pró-Reitoria de Extensão, tais como: 

- “Projeto Comunitário de Regularização Fundiária e Uso do Solo do 
Jardim Boa Esperança”, atendendo a comunidade de baixa renda 
residente no loteamento de Jardim Boa Esperança – Pendotiba, Niterói, 
RJ. 

- “Projeto Comunitário de Regularização Fundiária e Uso do Solo Lara 
Vilela”, atendendo a comunidade de baixa renda residente na Lara Vilela. 

- “Projeto Capacitação” – visando à formação de corpo técnico para 
atender as demandas específicas do NEPHU 

- “Projeto Geração de Trabalho” – visando à formação de mão de obra e 
treinamento de profissionais a partir da produção de material de 
construção. 

- “Programa Integral de Habitação”, que tem como grupo alvo as 
comunidades de baixa renda filiadas à Federação de Associações de 
Moradores do Município de Niterói – FAMNIT. 

Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV  

A UAJV situada em Oriximiná (PA) é um Campus Avançado da UFF na 
Região Amazônica, estando sob responsabilidade da PROEX, mais especificamente 
da Coordenadoria de Integração Acadêmica. 

Durante o ano de 2003, a PROEX proporcionou, através de parceria com a 
Força Aérea Brasileira – FAB, o deslocamento de 54 alunos de diversos cursos de 
graduação de Niterói até Oriximiná. Alunos dos Cursos de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia, Medicina Veterinária, Arquitetura, Comunicação, Produção Cultural, Letras 
e Direito realizaram estágios, desenvolvendo diversos projetos e atuando junto com 
aquela comunidade. 

A UAJV mantém convênio de cooperação técnica e administrativa com a 
Prefeitura Municipal de Oriximiná e atua também em conjunto com a Associação de 
Proteção à Maternidade e à Infância de Oriximiná – APMIO –, administrando o 
Hospital Maternidade São Domingos Sávio – HMSDS –, de propriedade da mesma 
associação que presta atendimento à população em convênio com o SUS. 

Foi conseguida a elevação do Teto-SUS para atendimento mensal, 
atualmente em torno de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) mensais. 

Também, através do Programa de Modernização da infra-estrutura do 
MEC/SESu/DEPEM, foram alocados diversos equipamentos para suprir os serviços 
de atendimento materno-infantil no HMSDS, 

Foram desenvolvidas diversas atividades nas áreas de saúde, tais como: 
atendimentos em emergência, clínica geral, obstetrícia e pequenas cirurgias; exames 
laboratoriais; participação em campanhas de vacinação e educação em saúde. 

Também foi desenvolvida atividade na área de Medicina Veterinária, 
efetuando vacinação de gado bovino e prestando assessoramento aos criadores 
locais através visitas às propriedades. 

Através de projeto especial, em colaboração com a Prefeitura e Secretaria 
Municipal de Saúde, a PROEX apoiou e implantou na Unidade de Oriximiná um 
laboratório para análise de águas. 
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Em cooperação com a Secretaria Municipal de Turismo, foi desenvolvido um 
projeto visando o levantamento e documentação das manifestações culturais da 
região. 

Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho - NEICT 
 

O NEICT tem por finalidade desenvolver experimentos de articulação entre 
universidade, empresa e governo e elaborar estudos e pesquisas que busquem 
caracterizar a dimensão cognitiva do conhecimento tecnológico face às exigências 
da competitividade, da  inovação tecnológica e do trabalho,  

O NEICT é formado por professores, pesquisadores, técnicos, alunos dos 
cursos  graduação e do mestrado em Engenharia de Produção,  que têm interesses 
comuns em relação à temática da inovação, do conhecimento e do trabalho. 

O Núcleo procura construir um referencial teórico multidisciplinar e 
desenvolver metodologias e ferramentas específicas para estudar a dinâmica das 
mudanças organizacionais recentes que têm o foco na capacidade inovadora e no 
desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho. Normalmente os 
estudos do trabalho, a economia da inovação e da tecnologia e a gestão do 
conhecimento são temas estudados isoladamente (e estes estudos continuam sendo 
atuais e importantes). Entretanto, no NEICT parte-se da hipótese de que, ao 
investigá-los separadamente, estamos sujeitos a limitações teóricas e conceituais, 
uma vez que estes temas se articulam de forma totalmente imbricada. E esta 
imbricação (que só pode ser estudada / analisada a partir da resolução informática e 
de telecomunicações) abre um campo de possibilidades tanto para a pesquisa 
quanto para a sua aplicação nos mais diversos setores da atividade humana, 
incluindo as atividades de Extensão universitária. 

Núcleo de Pesquisas Sociais Aplicadas, Informações e Políticas Públicas 
- DATA–UFF  
O DATA-UFF, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, tem como objetivos: 
- oferecer pesquisas de qualidade para atender a demandas sociais, 

econômicas e políticas;  
- desenvolver atividades de formação discentes, criando oportunidades de 

estágio e treinamento para os estudantes;   
- realizar pesquisas de base, visando desenvolver e aprimorar os 

instrumentos analíticos e metodológicos utilizados nas pesquisas. 
  
 Além de atividades institucionais, o DATA-UFF oferece serviços em duas 
modalidades de pesquisa: as pesquisas de opinião e as pesquisas de avaliação.  
            Estes são alguns de seus clientes: Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Bradesco Seguros, Centro de Articulação e Estudo das 
Populações Marginalizadas – CEAP, Centro de Estudios de Opiníon da Universidad 
de Guadalaraja, DataBrasil, Escola Nacional de Administação Pública – ENAP, 
Fundação Municipal de Saúde de Niterói, Fundação Ford, Jornal do Brasil, Jornal O 
Dia, Jornal O Globo, Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA, Sanofi-Synthelabo, Unesco, 
Novartis Consumer Health, Secretaria Estadual de Transportes, Secretaria Estadual 
de Cultura e partidos políticos do Rio de Janeiro. 
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Centro de Apoio à Extensão - CAEX  
 

O CAEX incorporou atividades da antiga COPEX (Comissão de Projetos 
Experimentais, cujas ações já vinham sendo desenvolvidas desde 1997) e as do 
Setor de Divulgação da PROEX. 

Composto pelos setores de Programação Visual,  Redação e Apoio Técnico, 
sua finalidade é dar apoio aos cursos e eventos de extensão.  
Seus objetivos são os seguintes: 

- prover as atividades de extensão com a criação de material de 
divulgação e publicidade (artes-finais de fôlderes, painéis, cartazes, 
pequenas publicações, reprografia etc.); 

- disponibilizar espaço físico para a realização de atividades de Extensão 
(cessão de salas);  

- empréstimo de equipamentos. 
 

Atualmente, o CAEX oferece, além desses serviços, a divulgação de eventos 
de Extensão na Internet. Em 2003, a CAEX executou o novo lay out da homepage da 
PROEX. 

Um equipamento tipo “plotter”, destinado a aperfeiçoar a produção de faixas 
de divulgação, foi alocado na CAEX. 
 

Casa da Descoberta 
 

A Casa da Descoberta visa à divulgação da ciência e da tecnologia através de 
apresentações de experimentos científicos para alunos da rede de ensino básico. 
Através das várias sessões periódicas, antecipadamente agendadas pelas 
instituições de ensino da rede junto à coordenadoria da Casa em 2003, foi atingido o 
quantitativo de 2.000 (dois mil) participantes. 
 

Departamento de Difusão Cultural - DDC  
 
Desenvolvendo a programação traçada para 2003, o DDC procurou atender e 

enfatizar três diretrizes básicas: 
- o caráter propositivo da contínua dinamização das suas atividades; 
- a consolidação do Centro de Artes UFF como espaço cultural no âmbito 

da região metropolitana do Rio de Janeiro; 
- a modernização e a readequação dos equipamentos culturais e das 

instalações do Centro de Artes UFF; 
 
O primeiro item se fez marcar pelos eventos de destaque no calendário de 

projetos, tais como: 
- IX Colônia de Férias Cultural; 
- III Mostra Migrações de Dança Moderna; 
- As edições do Curso de Introdução à Cultura; 
- 35 Anos do Cine Arte UFF; 
- II Araribóia Cine; 
- O Centenário de Ary Barroso; 
- A abertura da série Águas, com a orquestra Sinfônica Nacional da UFF. 
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A programação continuada dos setores procurou levar ao público, obras e 

atrações de destaque no cenário cultural, privilegiando a qualidade e a inovação. 
Com este intuito, a Divisão de Artes Visuais lançou a sua convocatória para as 
exposições Campo Ambiental, Campo de Inserção e Campo Transcendental. O 
Teatro da UFF lançou o projeto Conexão Brasil. O CEIM – Centro de Estudo e 
Iniciação Musical, criou o seu Curso de Banda, o qual originou a Banda Livre e a 
OSN UFF executou a série de nove Sinfonias de Beethoven. 

Na área de Projetos especiais, criou-se a Companhia Ilimitada da UFF, que 
promove a inclusão de portadores de necessidades especiais nas artes. 

No que concerne à adequação de suas instalações e equipamentos, o Centro 
de Artes UFF iniciou as suas atividades de 2003 oferecendo mais conforto ao 
público, com obras de remodelação nos banheiros, adaptação para deficientes 
físicos, reforma das bilheterias, camarins e copa do Teatro. O sistema de iluminação 
cênica do Teatro foi inteiramente modernizado, com a aquisição de dimmers digitais 
e a substituição do ciclorama. 

Em setembro foi inaugurada a Loja Cultural, que vende produtos 
institucionais e culturais, como CDs, livros, camisas e acessórios, além de produtos 
com a grife UFF.  

Ainda em 2003, concluiu-se o processo de licitação do Cassino Café, novo 
ponto de encontro ligado ao Centro de Artes, com inauguração prevista para o início 
de 2004. 

 
Laboratório Universitário Rodolpho Albino – LURA 
 
O Laboratório Universitário Rodolpho Albino, apesar das limitações e 

dificuldades ainda existentes, prestou atendimento ao Hospital Universitário Antônio 
Pedro, com suas atividades de produção de medicamentos e de controle de 
qualidade.  

Produção de Medicamentos / Outros Produtos 
Venda 

Especificação 
Unidade 

de 
 Medida 

Quantidade
Produzida Quantidade 

Vendida 
Receita  

Arrecadada 
Ácido acético sol a 5% Bomb/5lt 23 23 230,00 
Água oxigenada 10 vol. Bomb/5lt 192 192 1.536,00 
Álcool etílico  70% Bomb/5lt 685 685 7.877,50 
Álcool  glicerinado  a 2% Bomb/5lt 307 307 3.991,00 
Creme de Uréia Pote/100gr 300 300 1.200,00 
Detergente Antisséptico Bomb/5lt 994 994 8.449,00 
Pasta d`água pt de 150g Pote/100gr 220 220 660,00 
Pasta LURA 
(Pomada de óxido de zinco) 
Dec.793 Genéricos 

Pote/100gr 745 745 6.770,00 

Reativo de Benedict Bomb/5lt 02 02 64,00 
Solução Formol 3% Bomb/5lt 10 10 60,00 
Solução Germicida de Cloro Ativo 1% Bomb/5lt 771 771 6.939,00 
Solução Sulfato de Cobre d= 1,054 Bomb.5lt 11 11 334,00 
Pomada de Óxido de Zinco  (Pasta LURA) Pote/100gr 340 340 2.720,00 
Doação para funcionários e limpezas Pote/100gr 470 - - 

                             Tabela 10: Demonstrativo da  Produção e Venda de Medicamentos  
 

Análise de Controle de Qualidade 
Controle Físico-Químico Número de Análises 

Especificação LURA CEME OUTRO TOTAL 
Caracterização da amostra 73 - - 73 
Densidade  29 - - 29 
Identificação Química  28 - - 28 
Volumetria em meio aquoso  55 - - 55 
Teste de acidez 3 - - 3 

                                  Tabela 11: Nº de análises de controle de qualidade realizadas pelo LURA  



                                    RELATÓRIO DE GESTÃO 2003 
 

GAR - PROPLAN/PLI 31

 
 

Produção e Fornecimento de Medicamentos/Outros Produtos 
Produção Fornecimento 

HUAP 
Hospital

Domingos 
Sávio 

Outros Especificação Unidade de
Medida 

Quantidade
Produzida 

Quantidade 

Total 

Ácido Acético 5% Bomb/5lt 23 23   23 
Água Oxigenada 10%   Bomb/5lt 192 192 - - 192 

Álcool Etílico  70%  Bomb/5lt 685 685 - - 685 
Álcool Glicerinado Bomb/5lt 307 307 - - 307 
Creme de Uréia Pote/100g 300 300 - - 300 
Detergente Antisséptico Bomb/5lt 994 994 - - 994 

Pasta d`Água   Pote/100g 220 220 - - 220 
Pasta LURA Pote/100g 340 340 - 405 745 

Reativo de Benedict Bomb/5lt 02 02 - - 02 
Solução Formol 3% Bomb/5lt 10 10 - - 10 

Solução Cloro Ativo 1% Bomb/5lt 771 771 - - 771 
Solução Sulfato de Cobre 1.054 Bomb/5lt 11 11 - - 11 

                           Tabela 12. Demonstrativo da produção e fornecimento de medicamentos 
 
 
OUTROS PROGRAMAS/ PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA PROEX 
                     

• Educação profissional CEIM - Centro de Estudos e Iniciação 
Musical 
Objetivos: propiciar iniciação musical para adolescentes, despertando o 
seu interesse em uma formação como músicos profissionais.  
Atividades executadas: aulas teóricas e práticas, audições e 
apresentações pública. 
Resultados alcançados: criação da Banda Livre e inscrição de cerca de 
250 alunos. 

• Organizações populares para o trabalho – Curso para Formação de 
Lideranças Comunitárias 
Objetivos: melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores 
urbanos e rurais. 
Atividades executadas : cursos, oficinas, seminários e palestras. 
Resultados alcançados: formação da primeira turma de alunos 

 
• Atenção à terceira idade - Programa de Geriatria e Geriontologia 

Objetivos: oferecer atividades sócio-culturais tendo como público alvo a 
3ª idade, promovendo o lazer e, portanto, uma melhor qualidade de vida 
nesta faixa etária. 
Atividades executadas: qualificação de profissionais da área de saúde 
por meio de cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização, 
treinamento em serviço. 
Resultados alcançados: atendimento a cerca de 400 idosos e promoção 
de atividades sócio-culturais.  Também foram dados  cursos para 
acompanhantes de idosos. 
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• Educação Ambiental - Horto Viveiro da UFF 
Objetivos: desenvolver ações ambientais que contribuam para melhoria 
da qualidade de vida e despertem para uma consciência ambiental. 
Atividades executadas: realização de seminários, oficinas, cursos, 
palestras, e atividades práticas no Horto Viveiro. 
Resultados Alcançados: produção de mudas e distribuição na rede 
pública de ensino. 

 
• Políticas públicas de Segurança Social - Cursos de Atualização e 

Capacitação 
Objetivos: propiciar a formação e capacitação de profissionais de 
segurança pública. 
Atividades executadas: seminários, cursos, palestras e oficinas. 
Resultados alcançados: participaram 100 alunos, 50 em cada turma. 
Foram emitidos 93 certificados. 

 
• Políticas de proteção à criança e ao adolescente da cidade e do 

campo – Projeto Específico 
Objetivos: apoio às ações de defesa de crianças e adolescentes em 
situação de risco social. 
Atividades executadas: criação de Fóruns Institucionais de Proteção à 
Criança e Adolescente.  Elaboração de material de comunicação 
Resultados alcançados: representantes do projeto foram convidados à 
participação no Conselho Tutela, como membros e consultores. 
Participação da Universidade em diversos eventos externos correlatos. 

 
• Produção, difusão e incentivo de atividades artísticas e culturais - 

Departamento de Difusão Cultural - DDC/UFF 
Objetivos: ampliar a participação da comunidade universitária nos 
espaços culturais da UFF. Promover o acesso ao espaço cultural 
universitário por parte da comunidade escolar não-universitária. 
Atividades executadas: atividades culturais promovidas pela 
universidade em teatro, cinema, apresentações musicais e dança, 
exposições, feiras de ciência, oficinas de arte, etc. 
Resultados alcançados: valorização e divulgação da cultura popular 
brasileira, promovendo uma maior integração e comunicação entre a 
produção cultural universitária, os alunos da rede pública e a 
comunidade em  geral. 

 
• Círculo Cultural Universitário/Comunidade - UFF debate Brasil 

Objetivos: complementar e atualizar a formação artístico-cultural da 
comunidade em geral. 
Atividades executadas: promoção de seminário, palestras, debates, 
conferências e relatos de vidas. 
Resultados alcançados: realização de 12 encontros, de periodicidade 
mensal, durante o ano. 
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• Mídia Comunitária Universidade no Ar 
Objetivos: produzir programas de interesse da comunidade; desenvolver 
e trabalhar com os jovens as capacidades de expressão e inserção no 
mundo. 
Atividades executadas: produção e apresentação de programas de rádio 
e televisão. 
Resultados alcançados: ampliação da comunicação da produção 
acadêmica, artística e cultural da UFF. Com 65 envolvidos, a 
programação alcançou uma média diária de 28.691 ouvintes (45.340 
ouvintes, aos sábados). 

 
• Formação continuada de professores 

Objetivos: elaboração de metodologias didático-pedagógicas e 
atualização de conteúdos. 
Atividades executadas: organização e realização de seminários, cursos, 
palestras e oficinas. 
Resultados alcançados: ampliação das possibilidades de trabalho da 
rede pública de ensino.  Foram realizados dois seminários, sendo 
oferecidas 1450 vagas e emitidos 382 certificados. 

 
• Alfabetização de jovens e adultos 

Objetivos: formação de alfabetizadores e elaboração de metodologias e 
material didático de alfabetização.  
Atividades executadas: organização e realização de seminários, cursos, 
palestras e oficinas com ênfase na complementaridade entre a 
educação formal e não formal. 
Resultados alcançados: criação de metodologias e capacitação de 
alfabetizadores. Foram realizados quatro cursos, com 80 alunos em 
cada curso, 15 envolvidos e 308 certificados expedidos. 

 
• Universidade da Terceira Idade 

Objetivos: ampliar e consolidar a informação cultural dos idosos. 
Atividades executadas: organização e realização de seminários, cursos, 
palestras e oficinas. 
Resultados alcançados: valorização da pessoa idosa através do 
desenvolvimento pessoal e cultural. Foram realizados dois cursos, com 
13 envolvidos e 80 idosos participantes. 

 
• Pré Vestibulares Populares – Oficina do Saber 

Objetivos: dar oportunidade a alunos de baixa renda e da rede pública 
de ingressarem no ensino superior. 
Atividades executadas: aulas formais das disciplinas constantes de 
Concurso Vestibular 
Resultados alcançados: Aprovação de cerca de 100 alunos para o 
ingresso em IFES. Com 50 envolvidos, o curso contou com 1080 
inscritos. 
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Programas / Projetos não executados – justificativas 
 

• Vigilância Sanitária 
Objetivos: formação e qualificação de agentes de vigilância sanitária 
Atividades não executadas: qualificação de profissionais da área de 
saúde por meio de cursos de extensão, aperfeiçoamento, 
especialização, treinamento em serviço. 
Justificativas: o projeto foi apresentado à Secretaria de Saúde de Niterói, 
mas não houve disponibilidade de recursos. 

 
• Atendimento jurídico à comunidade 

Objetivos: garantir à comunidade o acesso ao esclarecimento dos 
direitos e deveres jurídicos do cidadão. 
Atividades não executadas: criação de escritórios de Consultoria Pública 
de advocacia na Universidade e nos espaços comunitários. 
Justificativas: o processo de intermediação com a Faculdade de Direito 
foi interrompido por dificuldades técnicas. 

 
• Desenvolvimento urbano e agrário sustentável 

Objetivos: identificar os impactos e conflitos da atuação das 
comunidades no meio ambiente e promover o desenvolvimento 
sustentável. 
Atividades não executadas: cursos, palestras, seminários, oficinas, 
escritórios de consultoria e ações de mediação de conflitos sócio-
ambientais. 
Justificativas: não houve possibilidade de financiamento pelas instâncias 
específicas. 

 
 
II.6   PLANEJAMENTO   
 

Durante o ano de 2003 a Prós-reitoria de Planejamento – PROPLAN -  esteve 
envolvida em sucessivas e significativas transformações; quer na sua estrutura, 
quer na sua forma de funcionamento, gerência e objetivos a que se propôs cumprir. 
Já no início  do ano, a Portaria 30.806, de 13 de janeiro criava a Superintendência 
de Desenvolvimento e Planejamento Institucional (SUDEPI) com atribuições, até 
então, concernentes à PROPLAN,  tais como Informações, Orçamento, 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Nesta fase, coube à PROPLAN, 
basicamente, a gerência administrativa e operacional da  Universidade. Em agosto  
do mesmo ano, respondendo a necessidades institucionais, a Administração 
Central houve por bem novamente reestruturar o desenho da área–meio, 
revogando a Portaria de criação da SUDEPI e transferindo para a PROPLAN  toda 
estrutura, competências e responsabilidades desta, e, ainda, desvinculando da 
PROPLAN o DSG, a Prefeitura do Campus e a Gráfica Universitária, que passaram 
a integrar outros Órgãos da Universidade. 

No âmbito de suas realizações em 2003, desde logo fica patente o 
comprometimento de alguns projetos/atividades em razão das alterações estruturais 
e funcionais sofridas pela Pró-Reitoria durante esse ano. Mesmo assim, a 
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PROPLAN pode apresentar uma série de ações efetuadas que contribuíram 
significativamente no processo de consolidação da UFF como uma das principais 
Instituições do país. Dentre essas ações destacam-se as seguintes: a implantação 
da telefonia voz sobre IP, a cargo do NTI, que teve o reconhecimento de sua 
importância para além da Universidade, reduzindo as dificuldades da UFF em 
comunicação via voz, tanto interna quanto externa; e os esforços envidados pela 
Coordenadoria de Orçamento e Custo que resultaram na construção de um novo 
modelo de matriz orçamentária para distribuição de recursos para os Centros, 
interrompendo repetição histórica hoje completamente desvinculada da realidade 
institucional.  

 
Outras ações realizadas pela PROPLAN em 2003 são a seguir relacionadas: 
 

• Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da 
UFF 
Objetivo: dotar a Universidade de um documento que referencie suas 
iniciativas no âmbito Acadêmico. 
Resultados alcançados: aprovação do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI – pelos Conselhos de Ensino e Pesquisa e 
Universitário. O PDI balizará as ações da UFF no período 2004/2008. 

 
• Nova matriz orçamentária dos Centros 

Objetivo: aperfeiçoar o processo de repasse de verbas para os Centros 
Universitários. 
Resultados alcançados: mudança consensual no processo de 
distribuição de verbas aos Centros, com a construção de um modelo de 
distribuição de recursos adequado às suas características de 
produtividade. 
 

• Gerenciamento eletrônico de documentos na UFF 
Objetivo: reduzir o tempo / custo de circulação de documentos na UFF. 
Resultados alcançados: elaboração de um estudo-piloto na área de 
emissão de diárias/passagens. Os resultados iniciais apontam para a 
importância de continuidade do projeto.  

 
• Desenvolvimento Organizacional do NTI  

Objetivo: implantar e implementar o plano de reestruturação 
administrativa e tecnológica do Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação.  
Resultados alcançados: diminuição de custos através da implementação 
de novas rotinas e procedimentos gerenciais e operacionais; agilidade, 
eficiência e eficácia no atendimento aos docentes, discentes e 
servidores técnico-administrativo; disponibilização de tecnologias 
modernas de informática, rede e comunicação; otimização da articulação 
inter-institucional e intra-institucional. 

 
• Gestão do Projeto de Implantação do Sistema de Informações da 

Infância e Adolescência no Estado do Rio de Janeiro (SIPIA–RJ) em 
conjunto com o DataUFF.  
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Resultados alcançados: produção de material educativo; realização de 
três seminários de capacitação de conselheiros tutelares e técnicos de 
informática – Sistema SIPIA; elaboração de manuais; atualização do 
Plano de Reestruturação Organizacional e Tecnológica e do Regimento 
Interno. 

 
• Migração do Sistema Integrado Acadêmico – SIAD 

Objetivo: analisar, desenvolver e implantar o Sistema Acadêmico da 
UFF, apoiado em arquitetura cliente/servidor, contendo informações 
acadêmicas referentes a alunos, cursos, disciplinas e currículos. 
Resultados alcançados: continuação do desenvolvimento e manutenção 
dos programas de carga dos dados do mainframe para o ORACLE; 
manutenções no banco de dados, principalmente quanto a currículo e 
cadastro de alunos; início da documentação do modelo de dados do 
novo sistema (contendo definição de atributos e regras de negócios). 

  
• Sistema Integrado Acadêmico – SIAD (mainframe) 

Objetivos: permitir o arquivamento dos dados pessoais e acompanhar a 
vida acadêmica do aluno de graduação da UFF, registrando, a cada 
semestre, as disciplinas requeridas por ele, bem como os 
aproveitamentos obtidos em cada uma delas; controlar,  ainda,  seus 
afastamentos temporários ou definitivos e as alterações ocorridas no 
semestre, tais como: cancelamento de disciplinas e alteração de 
habilitação.  
Resultados alcançados: desenvolvimento de cinco programas para a 
geração de arquivos para o SIGMA; desenvolvimento de programas para 
acertos na base de dados, com o objetivo de adequá-los à carga para o 
ORACLE; atualização de manuais de procedimentos dos usuários; 
implantação de rotinas. 

 
• Sistema de Codificação dos Órgãos da UFF 

Objetivo: efetuar o cadastramento, controle e manutenção da estrutura 
organizacional da UFF. 
Resultados alcançados: inclusões de novos órgãos na estrutura 
hierárquica da UFF e diversas manutenções. 

  
• Sistema de inscrição em disciplinas em microcomputador 

Objetivo: permitir maior facilidade às coordenações de graduação 
durante o período da inscrição, através de acesso local ou em rede. 
Resultados alcançados: importação dos dados do SIAD (mainframe) e 
do sistema de pré-inscrição; exportação dos dados da inscrição para o 
SIAD (mainframe) após o final da inscrição; alteração do layout da tela 
da inscrição, com a inclusão do turno dos alunos e de uso de cor 
diferenciada para a guia referente à pré-inscrição; atualizações de 
manuais de procedimentos de uso; treinamento de usuários. 

 
• Sistema de pré-inscrição em disciplinas em microcomputador 

Objetivo: permitir aos alunos a elaboração de seu provável plano de 
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estudo, antes do período da inscrição, com a disponibilização do quadro 
de horários através da Internet. 
Resultados alcançados: extensão do sistema, a partir do 2o. semestre de 
2003, a 15 cursos de graduação; atualização de programas  inerentes 
ao sistema; atualização de manuais de procedimentos dos usuários. 

  
• Sistema de Espécies Florestais – Sef /Lahvi 

Objetivo: manter e efetuar consultas diversas à base de dados de 
Espécies Florestais Nativas do RJ. 
Resultados alcançados: desenvolvimento de programas e de Banco de 
Dados, com a confecção de módulos visuais e de relatórios; sistema 
desenvolvido e implantado. 

 
• Sistema de indexação de documentos relativos à Educação 

Superior – Sides/NEPES  
Objetivo: manter e efetuar consultas diversas à base de dados; fazer 
indexação de documentos referentes à Educação Superior do NEPES. 
Resultados alcançados: sistema desenvolvido e em fase de preparação 
para implantação.  

 
• Migração do Sistema de Controle de Processos – SCP 

Objetivo: analisar, desenvolver e testar as rotinas do sistema, na 
arquitetura Cliente.  
Resultados alcançados: programas desenvolvidos e testados em Delphi 
e em Oracle, na arquitetura Cliente; Banco de dados em Oracle; 
apresentação ao usuário. 

  
 

• Sistema de Controle de Processos – SCP 
Objetivo: estabelecer maior segurança e rapidez de acesso às 
informações referentes aos processos protocolados na UFF. 
Resultados alcançados: emissão de etiquetas de protocolo para os 
órgãos gestores da UFF. 

 
• Migração do Sistema Legislativo – SysLeg 

Objetivo: analisar, desenvolver e testar rotinas do sistema, na arquitetura 
Cliente. 
Resultados alcançados: programas desenvolvidos e testados em Delphi 
e Oracle, na arquitetura Cliente; Banco de dados em Oracle; 
apresentação ao usuário. 

 
• Sistema de Pós-graduação – SPG 

Objetivo: arquivar os dados pessoais e acompanhar a vida acadêmica 
do aluno de pós-graduação da UFF. 
Resultados alcançados: emissão de carteirinhas de estudantes e de 
relatórios diversos. 
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• Sistemas Integrados de Recursos Humanos 
Objetivo: construir e implementar um Sistema Integrado de Recursos 
Humanos, que será subdividido em Subsistemas, de acordo com as 
necessidades de cada setor, de maneira a fornecer, à administração da 
UFF, informações seguras do quadro de pessoal. O sistema será 
desenvolvido em linguagem Delphi e acessado através do Portal da 
UFF. 
Resultados alcançados: sistema em fase de desenvolvimento. 

 
• Sistema de Controle Patrimonial 

Objetivo: construir e implementar um Sistema Patrimonial para a 
Universidade Federal Fluminense. O sistema será desenvolvido em 
linguagem Delphi e acessado através do Portal da UFF. 
Resultados alcançados:  apresentação e aprovação do usuário. 

 
• Sistema Conselhos Tutelares 

Objetivo: permitir o cadastramento dos Conselhos Tutelares do Estado 
do Rio de Janeiro. (Desenvolvido em Delphi e Access ) 
 Resultados alcançados:  apresentação e aprovação do usuário 

 
• Sistema Portal UFF 

Objetivos: construir e implementar um Portal Corporativo com um 
dispositivo que forneça acesso seguro aos aplicativos administrativos 
desenvolvidos pelo NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação – da 
UFF; dotar esse Portal de uma ferramenta de comunicação e um 
provedor de serviços para os funcionários da Universidade; disponibilizar 
as vantagens da velocidade da rede a um projeto amplo de mudanças 
na Instituição, possibilitando o acesso imediato às informações e às 
ferramentas e sistemas necessários para a realização das atividades. 
Resultados alcançados: Sistema em fase de desenvolvimento. 

 
• Sistema de Controle de Órgãos da UFF – SIORG 

Objetivo: elaborar um Sistema de Controle de Órgãos da UFF – SIORG, 
baseado no antigo SPL, que deverá refletir dinamicamente a estrutura 
organizacional da UFF e servir de base para a integração dos diversos 
aplicativos, envolvidos no Projeto de Migração, que utilizarão o Portal 
UFF, devendo ser compatível com a nova visão de Orientação a 
Objetos. 
Resultados alcançados: sistema em fase de desenvolvimento. 

 
As atividades não executadas tiveram como principais variáveis 

intervenientes o tempo de tramitação de documentos e de aprovação dos contratos. 
Tais fatos inviabilizaram, entre outras ações, a aquisição de equipamentos, a 
capacitação de recursos humanos, a re-adequação de espaço físico, entre outros, e 
a execução das metas do projeto Migração dos Sistemas Corporativos da UFF. 
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II.7  INFRA-ESTRUTURA 

 
A Superintendência Técnico-Administrativa, criada em 2003, como órgão de 

planejamento e gerência de obras, manutenção do patrimônio, compras e contratos 
correlatos, atendeu, através de sua GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO, 
aproximadamente 6.300 (seis mil e trezentos) pedidos de consertos, reparos e/ou 
instalações, repartidos entre os diversos Núcleos de Manutenção localizados na: 
Reitoria, Valonguinho, Veterinária, Gragoatá, Refrigeração, Enfermagem, Engenharia 
e Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Este número excede em torno de 50% os atendimentos prestados no ano 
passado, refletindo as medidas implementadas por este novo Órgão da 
Universidade. 

Além das unidades localizadas no município de Niterói, unidades do interior 
do Estado foram também atendidas, como a de Campos dos Goytacazes, a de Bom 
Jesus de Itabapoana, a de Pinheral e a de Volta Redonda. 

Por intermédio da GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS, a Superintendência 
técnico-administrativa desenvolveu várias ações, com vistas à execução de vários 
Planos de Trabalho/Programas. 

Dentre essas ações, podem ser destacadas as seguintes: 
 

• Elaboração de “Relatório de Atividades - Solicitações de Projetos 
/Obras”. 
Objetivo: atender as solicitações da comunidade acadêmica segundo um 
planejamento hierarquizado, com estabelecimento de prioridades. 
Resultados alcançados: foram identificadas 217 solicitações de 
projetos/obras existentes no setor. Desse total, 50 solicitações haviam 
sido atendidas, com estudos preliminares ou projetos básicos e/ou 
projetos executivos. Obteve-se, assim, um grande avanço, com a 
diminuição em mais de 90% em entrada de documentos diários no setor. 

 
• Estudos Preliminares das seguintes construções: prédio da Escola 

de Engenharia de Volta Redonda, salas de aula no prédio anexo ao 
Instituto Anatômico, Laboratório de Informática do Instituto de 
Computação e Laboratórios de Informática da Faculdade de 
Medicina. 
Resultado alcançado: estudos finalizados com estimativa de custos das 
obras. 
 

• Solução para os “brises soleils” da Escola de Engenharia, bloco D. 
Resultado alcançado: elaboração de três estudos com estimativa de 
custos para aprovação da obra. 
 

• Fachadas do HUAP 
Resultado alcançado: atualização de preços das planilhas de serviços a 
serem executados no Prédio Principal e Anexo.  
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• Prédio Interditado do IACS  
Resultado alcançado: o projeto básico está sendo desenvolvido 
paralelamente à análise da estrutura da edificação.  

 
• Solicitações de reformas: Ginásio da Faculdade de Direito; salas de 

Informática dos Institutos de Matemática e do Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia–ICHF; aproveitamento do subsolo da 
Faculdade de Direito; recuperação das janelas dos 2o, 3o e 5o 
andares do Bloco O do ICHF; rampa, muro e acesso principal da 
Escola de Enfermagem; reforma da Biblioteca do Instituto 
Biomédico; troca de janelas e colocação de Grades na Biblioteca do 
Instituto Biomédico; área de lazer no Colégio Técnico Agrícola 
Idelfonso Bastos Borges-CTAIBB em Bom Jesus; escadas do 
HUAP. 
Resultados alcançados: projetos realizados.  

• Recuperação das Instalações do Centro de Apoio à Extensão-CAEX. 
Resultado alcançado: foram concluídas as indicações em projeto e as 
especificações para a execução da obra.  

 
• Laboratório de Informática da Faculdade de Direito 

Resultado alcançado: o estudo preliminar foi concluído, aguardando 
aprovação do solicitante. 

 
• Novo layout da Área Administrativa da Faculdade de Medicina  

Resultado alcançado: o estudo preliminar foi concluído. 
 

• Solicitações de novos layouts: Departamento de Recursos 
Humanos, Gráfica Universitária, Núcleo de Tecnologia da 
Informação, Área Administrativa do Serviço de Patologia Clínica do 
HUAP. 
Resultados alcançados:  projetos básicos concluídos. 

 
II.8  RECURSOS HUMANOS 

 
Responsável por todas as questões que dizem respeito ao equilíbrio das 

relações de trabalho no âmbito da Universidade, a Superintendência de Recursos 
Humanos – SRH -  destaca, em 2003, duas de suas ações: 

No plano externo, foi de grande importância sua participação nas reuniões da 
Comissão de Política de Recursos Humanos da ANDIFES. Essa Comissão realizou, 
em 2003, duas tarefas importantes: a distribuição de vagas para concurso de 
professores e técnicos administrativos de 53 Estabelecimentos Federais de Ensino 
Superior e a elaboração do modelo de alocação de vagas, que estará sendo 
submetido à apreciação do Pleno da ANDIFES em 2004. 
No plano interno, foi destaque o planejamento e execução de diversos cursos para 
servidores, notadamente cursos de Informática, curso de Treinamento para 
Instrutores do Projeto Tele-Sala (Educação de adultos) e curso para Secretários. 
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Ressalte-se, ainda, a reabertura do 2º refeitório do Restaurante Universitário, antiga 
reivindicação dos estudantes e compromisso da Administração Superior. 

Outras ações da Superintendência de Recursos Humanos, no ano de 2003, 
devem ser ressaltadas: 

  
• Digitalização e Microfilmagem da documentação dos servidores 

inativos e beneficiários de pensão da Universidade 
Objetivos: dar continuidade ao trabalho de digitalização e microfilmagem 
de toda a documentação contida nas pastas funcionais dos servidores 
inativos e beneficiários de pensão da Universidade; possibilitar a 
inclusão, mais ágil e precisa, dos dados cadastrais a serem extraídos 
dos CDs, fruto de trabalho já realizado, no novo Sistema SIAPECAD. 
Resultado alcançado: conclusão do trabalho, já estando disponível o 
conteúdo das pastas funcionais dos servidores ativos em CD-Room. 

 
• Implantação do Programa Sócio-Funcional no âmbito da 

Universidade Federal Fluminense 
Objetivo: contribuir para o equilíbrio das relações de trabalho entre as 
pessoas que integram a Universidade. 
Resultados alcançados: institucionalização do Programa Sócio-Funcional 
através da Portaria nº 31.112 de 03 de abril de 2003; credibilidade 
instalada na comunidade universitária em relação ao Programa;  
resultados positivos alcançados nos casos já atendidos ( 26 casos, em 
2003).   

 
• Implantação de Pólos Descentralizados de RH 

Objetivo: estabelecer interação entre o DDRH e os Pólos 
descentralizados de RH dos Centros Universitários, do HUAP, das 
Unidades do Interior da Prefeitura do Campus, para facilitar a 
comunicação, a informação e as soluções em conjunto. 
Resultados alcançados: maior participação das Unidades envolvidas nas 
ações do DDRH; agilidade nos procedimentos de remoção de pessoal e 
em outros procedimentos comuns. 

 
• Planejamento e Controle da Força de Trabalho do Pessoal Técnico-

Administrativo 
Objetivo: otimizar a distribuição do pessoal técnico-administrativo. 
Resultados alcançados: - estabelecimento de critérios para remoção do 
servidor; adoção de procedimentos conciliadores na solução de conflitos; 
conhecimento da força de trabalho instalada; constatação da defasagem 
de pessoal no âmbito organizacional, com movimentação de saída maior 
que o número de ingressantes; abertura de concurso público para o 
HUAP; 
-    autorização para abertura de concurso público, a ser realizado em 

2004,para preenchimento de 180 cargos de pessoal técnico-
administrativo do Quadro da Universidade (Portaria MEC nº 2782 
publicada no D.O.U. de 03 de outubro de 2003); controle da 
movimentação de pessoal técnico-administrativo no ano de 2003 – 
saídas: 203 servidores; entradas: 111 servidores; nomeados, por 
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concurso, para o HUAP: 99 servidores; remanejados para outros 
setores: 12 servidores.  

 
• Capacitação e Qualificação do Pessoal Técnico-Administrativo 

Objetivo: promover o desenvolvimento dos Servidores Técnico-
Administrativos através da incorporação de novos conhecimentos, 
habilidades e atitudes. 
Resultados alcançados: atendidos 35% do contingente de pessoal 
Técnico-Administrativo da UFF, com satisfação de 95% dos 
participantes, com referência à competência dos Instrutores, à qualidade 
dos Cursos (conteúdo), ao cumprimento dos objetivos e à eficiência da 
Coordenação; foram autorizados 15 afastamentos para capacitação de 
servidores. 

 
• Saúde Ocupacional 

Objetivo: cumprir e fazer cumprir, no âmbito da Universidade, a 
legislação vigente sobre Saúde e Segurança do Trabalhador, 
promovendo ações de caráter preventivo, educativo e corretivo. 
Resultados alcançados: 6427 atendimentos realizados (até novembro de 
2003).  

 
A Divisão de Saúde Ocupacional, paralelamente às atividades periciais de 

rotina, passou, em 2003, a dar ênfase a atividades preventivas nas suas ações 
voltadas para a saúde do trabalhador, pretendendo em 2004, a ampliação dessa 
Programação através do seu Serviço de Saúde e Segurança do trabalho. 
 

• Prevenção e educação em saúde para a Comunidade Universitária 
Objetivos: promover campanhas de controle e prevenção de doenças e 
agravos à saúde; conscientizar a comunidade sobre a necessidade de 
buscar um diagnóstico precoce das doenças e/ou sua prevenção através 
do atendimento médico. 
Resultado alcançado: realizadas, com sucesso, campanhas de 
prevenção de hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose, câncer de  
mama e colo uterino, obesidade, alcoolismo e uso indevido de drogas. 

 
• Atendimento ambulatorial nas especialidades de Cardiologia, 

Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, Gastroenterologia, Saúde do 
Adolescente, Geriatria e Nutrição. 
Objetivo: investir na promoção da saúde da Comunidade Universitária. 
Resultado alcançado: considerado satisfatório, com 10.647 
atendimentos. 

 
• Campanha de vacinação contra hepatite B, tétano e gripe  

Objetivo: facilitar o acesso da clientela aos recursos, visando à 
prevenção de doenças. 
Resultado alcançado: em parceria com a Fundação Municipal de Saúde, 
promoveu-se a vacinação contra a gripe e a atualização da vacina dupla 
–tipo adulto, com resultado satisfatório. 
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• Atendimento de Acupuntura/ Aurículo-Acupuntura/ Fitoterapia e 
Floral/ Musicoterapia 
Objetivo: auxiliar no tratamento da saúde, qualidade de vida e bem-estar 
Resultado alcançado: satisfatório. 

 
• Programa de Orientação sobre Dependência Química – 

tratamento/prevenção 
Objetivo: sensibilizar para o tratamento; elaborar pesquisa do histórico do 
PPAA e dos prontuários; investir nas ações preventivas.  
Resultado alcançado: satisfatório. 

 
• Atendimento odontológico ambulatorial nas clínicas: exodontia, 

ortodontia, endodontia, dentística, restaurações e próteses. 
Objetivo: prestar atendimento odontológico à Comunidade Universitária. 
Resultado alcançado: foram realizados 1.312 atendimentos (56 alunos; 
617 servidores e 639 dependentes de servidores). 

 
• Oficina Literária: Oficina Literária “Seu lobo está?” 

Objetivo: proporcionar através da leitura de textos, a reflexão sobre a 
dinâmica interna da estória; estimular a criatividade e a imaginação 
através dos contos de histórias infantis. 
Resultado alcançado: satisfatório. 

 
 

• Programa de Integração do Servidor Aposentado 
Objetivo: promover a saúde emocional valorizando a integração social 
Resultado alcançado: satisfatório. 

 
• Programa de Orientação Vocacional: UFF nas escolas (parceria com 

a COSEAC) /Trabalhando a Ansiedade/ Repensar a Escolha 
Profissional/Disciplina Tutoria II do curso de Química/Química 
Industrial. 
Objetivo: disponibilizar ao dependente do servidor a possibilidade de 
trabalhar a escolha profissional como um processo; promover a reflexão 
sobre a importância da escolha profissional; atender aos estudantes que 
apresentam baixo rendimento acadêmico e/ou inscritos no processo de 
mudança de curso.    
Resultado alcançado: satisfatório  

 
• Programa Bolsa Treinamento  

Objetivo: conceder Bolsa Treinamento aos alunos de graduação que 
comprovem através de avaliação socioeconômica, insuficiência de 
recursos financeiros, com vistas a oportunizar-lhes o treinamento 
profissional e ajuda financeira. 
Resultado alcançado: os resultados foram alcançados a contento. 
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• Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Bolsa Treinamento  

Objetivo: reformular o regulamento e regimento da Bolsa-Treinamento. 
Resultado alcançado: satisfatório, tendo sido elaborados e 
encaminhados formulários de acompanhamento e avaliação semestral 
aos 238 bolsistas e coordenadores e realizadas 119 visitas domiciliares. 

 
• Programa Bolsa Alimentação 

Objetivo: conceder Bolsa Alimentação a alunos de graduação, carentes 
de recursos financeiros. 
Resultado alcançado: satisfatório, conforme os objetivos do programa. 

 
• Projeto Isenção / Redução da Taxa do Vestibular 

Objetivo: possibilitar aos candidatos advindos de segmentos sociais mais 
vulneráveis às crises socioeconômicas a oportunidade de prestar o 
vestibular da UFF, facilitando-lhes o acesso a uma Universidade Pública. 
Resultado alcançado: os objetivos foram alcançados conforme o 
proposto pelo projeto, tendo sido realizados 23.200 atendimentos. 

 
• Programa de Acompanhamento Social aos Alunos Estrangeiros  

Objetivo: facilitar a adaptação sócio-cultural e a integração acadêmica 
dos estudantes oriundos de outros países. 
Resultado alcançado: o trabalho foi realizado em conjunto com a 
Assessoria Internacional, sendo os objetivos alcançados a contento. 

 
• Programa de Integração do Servidor Aposentado 

Objetivo: promover a saúde emocional valorizando a integração social. 
Resultado alcançado:satisfatório 

  
• II Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes das 

IFES 
Objetivo: realizar pesquisa visando a subsidiar a política de assistência 
estudantil em nível nacional, regional e local. 
Resultado alcançado: satisfatório. 

 
• Avaliação socioeconômica do servidor, visando concessão de bolsa 

de estudo para os cursos oferecidos pelo CEIM/DDC 
Objetivo: colaborar com o CEIM/DDC no processo de concessão de 
bolsas de estudo de música. 
Resultado alcançado: satisfatório.  

 
• Atendimento clínico: grupo orientação de pais e de pais adotivos 

 Objetivo: proporcionar aos pais naturais (e pais adotivos) a reflexão 
sobre a relação com os filhos.   
Resultado alcançado: satisfatório.  
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• Programa Auxílio-Transporte 
Objetivo: custear parcialmente as despesas realizadas pelos servidores 
com o transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos 
deslocamentos residência – trabalho e vice-versa. 
Resultado alcançado: satisfatório.  

 
 
 Atividades não executadas 
 

• Desenvolvimento de um Sistema informatizado de controle 
quantitativo e qualitativo do pessoal Técnico-Administrativo  
Objetivo: implantar um Cadastro de Qualidade do Corpo Técnico-
Administrativo da Universidade 
Justificativa: falta de equipamentos e de pessoal capacitado para 
desenvolver o sistema; área física inadequada; necessidade de parceria 
com o DAP e o NTI. 

 
As demais atividades não executadas na área de Recursos Humanos tiveram 

como principais variáveis intervenientes a falta de recursos financeiros para 
aquisição de material e execução de obras. 
 

II.9   HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO 
 

O Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP - manteve durante o ano de 
2003 sua capacidade instalada de 265 leitos, sendo priorizadas as metas acordadas 
com o gestor local do SUS e com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói – FMS.  
Com a abertura em outubro de 2002 de 25 leitos da Maternidade, voltada 
principalmente para gestações de alto risco, houve aumento de 706 internações 
obstétricas em relação ao período anterior, o que levou a um acréscimo de 15,2% no 
total de internações na unidade. 

Foi também política de gestão hospitalar estimular o atendimento de casos de 
média e alta complexidade, com a operacionalização de equipamento de 
hemodinâmica, que possibilitou diagnósticos mais precisos na área de Cardiologia 
Intervencionista e Neuro-Radiologia. Também outros atendimentos de alta 
complexidade em Oncologia Clínica e Cirúrgica, Ortopedia, Medicina Intensiva, 
Terapia Renal Substitutiva, Cirurgia Vascular Periférica e Tomografia 
Computadorizada, puderam ser realizados em 2003. 

Na área de Ensino e Treinamento, o HUAP manteve o Programa de 
Residência Médica em 23 especialidades, além de ter continuado a ser um centro 
didático-pedagógico de importância para diversos cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade Federal Fluminense. 

A seguir, apresentam-se algumas ações e resultados que comprovam o 
empenho da direção do HUAP no cumprimento de seus compromissos. 
  

• Contrato de Metas SMS-FMS Niterói / UFF-HUAP   
Objetivo: garantir 100% dos 265 leitos para o SUS; manter taxa média de 
ocupação hospitalar entre 75 e 80% 
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Resultados alcançados: - prorrogação do contrato até março de 2004; 
número de internações, cirurgias e exames realizados de acordo com a 
meta.  
-      Taxa de ocupação: dentro do esperado; 
-     Taxa de mortalidade materna: dentro do esperado para maternidade 

de alto risco. 
 

A seguir, a relação apresenta a proporção de internações, de cirurgias e de 
exames em relação às metas estabelecidas: 

-       Internações 
        Clínica Médica – 61,6% 

Clínica Cirúrgica – 94,6% 
Materno-Infantil – 91,1% 
Total: 81,6% 

- Cirurgias 
Cirurgias ORL – 188% 
Cirurgias Oftalmológicas – 140% 
Cirurgias Urológicas – 45% 

- Exames  
                       Patologia Clínica – 79,9% 

              Anatomia Patológica – 104,7% 
                           Radiodiagnóstico – 172,9% 
                           Mamografia – 73,8% 
                           Ultrassonografia – 92,2% 
                           Tomografia Computacional –225,7% 
 

• Operacionalização do setor de Hemodinâmica e Cardiologia 
Invasiva  
Objetivo: realizar exames e procedimentos relacionados ao setor, com 
meta de 1000 procedimentos em função da capacidade instalada. Em 
função da existência de 1/ 3 dos recursos humanos necessários, a meta 
foi recalculada para 330 no período jan-out 2003. 
Resultados alcançados – foram realizados 262 procedimentos, atingindo 
78,7 % do esperado. 

 
• Implantação do Sistema de Informação Hospitalar do Datasus – 

Hospub 
Objetivo: implantar 04 módulos do Hospub: Emergência, Internação e 
Alta, Documentação Médica e Ambulatório. 
Resultados alcançados: Emergência, totalmente implantada; Internação 
e Alta e Documentação Médica, em implantação; Ambulatório, com início 
previsto para março 2004. 

 
• Programa de Residência Médica 

Objetivo: manter o Programa de Residência Médica em 23 
especialidades com previsão de 149 bolsas para 2003. 
Resultados alcançados: foram contratados 104 residentes, 
representando o percentual de 69,8% do planejado 
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III   ORÇAMENTO   
 
 

Os recursos do Tesouro destinados, pelo MEC, a esta IFES são calculados de 
acordo com a participação da Instituição na matriz de indicadores de desempenho. 
Os recursos próprios são estimados de acordo com as previsões efetuadas pelas 
Unidades da Universidade que, através da comercialização de produtos ou prestação 
de serviços, geram algum recurso financeiro.  

Além das referidas previsões, existe ainda o acompanhamento feito pelo MEC 
com base na arrecadação dos exercícios anteriores. A receita própria em 2002 foi da 
ordem de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais). Para o exercício de 
2003, a receita própria, entretanto, foi estimada no valor de R$ 6.965.452,00 (seis 
milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais).  

A Subcoordenadoria de Orçamento, considerando a disparidade entre o valor 
arrecadado em 2002 e o estimado para 2003, tendo em vista o crescimento desta 
IFES, solicitou junto ao MEC um pedido de crédito suplementar – n° 246 – SIDOR, no 
valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para que os diversos projetos 
financiados com recursos diretamente arrecadados não sofressem solução de 
continuidade. O crédito aprovado, não correspondeu, porém, integralmente ao valor 
solicitado. A situação financeira crítica, no entanto, acabou sendo atenuada por um 
resultado da receita própria um pouco superior ao estimado: o total da receita própria 
em 2003 foi da ordem de R$ 8.240.370,05 (oito milhões, duzentos e quarenta mil, 
trezentos e setenta reais e cinco centavos).  

A tabela 13 mostra o Orçamento de 2003, com indicação recursos autorizados 
e dos recursos executados. A tabela 14 apresenta dados para comparação do 
Orçamento autorizado nos anos de 2002 e 2003: 
 

FONTE/ELEMENTO AUTORIZADO (VALORES EM  R$) EXECUTADO  (VALORES EM  R$) 
TESOURO 407.763.369,00 406.513.369,00
            PESSOAL 375.372.491,00 (*)375.372.491,00
            CUSTEIO  30.840.878,00 30.840.878,00
            CAPITAL     1.550.000,00 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS     8.723.121,00 8.240.370,05
            TOTAL GERAL 416.486.490,00 414.753.739,05

        Tabela 13;  Orçamento autorizado e executado    
 
 

ORÇAMENTO AUTORIZADO DO TESOURO (VALORES EM  R$) 
FONTE/ELEMENTO 2002 2003 

PESSOAL 346.902.283,00 375.372.491,00
CUSTEIO 29.480.409,00 30.840.878,00
CAPITAL 262.000,00 1.550.000,00
TOTAL 376.644.692,00 407.763.369,00

       Tabela14: comparativa do Orçamento autorizado – 2002/2003 
 
 

Observa-se, aqui, que as dotações alocadas nas diversas atividades e 
projetos tiveram como base os Ofícios n° 18/2002 e n° 26/2002, da SPO/MEC, que 
estabeleceram os limites referenciais para elaboração do Orçamento 2003. 

O referido Orçamento teve sua despesa fixada inicialmente em R$ 
392.751.734,00 (trezentos e noventa e dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil 
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e setecentos e trinta e quatro reais) e, depois, uma suplementação no valor de R$ 
22.484.756,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos 
e cinqüenta e seis reais), tendo sido a receita estimada nesse valor totalizado. 

 
Os recursos do Tesouro no valor de R$ 416.486.490,00 (quatrocentos e 

dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais), 
foram, então, distribuídos entre estes três tipos básicos de despesas: despesas com 
pessoal; despesas com benefício aos servidores e outras despesas. A tabela 15, 
especifica esses tipos de despesas e mostra a respectiva distribuição dos recursos 
do Tesouro. 
. 

ELEMENTO VALORES 
PESSOAL 375.372.491,00 
               Ativo 231.381.755,00 
               Inativo 142.418.150,00 
               Precatório 1.572.586,00 
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 12.706.560,00 
               Assistência Pré-escolar 894.613,00 
               Auxílio Transporte 4.516.290,00 
               Auxílio Alimentação 7.295.657,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES/CAPITAL 28.407.439,00 
               OCC Geral 27.466.048,00 
               Colégios Técnicos 941.391,00 
TOTAL 416.486.490,00 
Tabela 15. Demonstrativo da distribuição dos recursos do tesouro 
(**) Incluído o valor de R$ 1.250.000,00 ( um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais), referente a dotação contingenciada. 

 
 

A seguir, a tabela 16 mostra a disponibilidade orçamentária trimestral por 
órgãos da Administração da Instituição. 
 
ÓRGÃO TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL 
SRH – (838594) 140.000,00 60.000,00 200.000,00
SRA/DOA – (838667) 470.000,00 470.000,00
SUBTOTAL 140.000,00 530.000,00 670.000,00
CTC (800171 – 153987) 185.432,00  185.432,00
CES (800171 – 153988) 262.369,00  262.369,00
CCM (800171 – 153989) 318.661,00  318.661,00
CEG (800171 – 153990)  358.511,00  358.511,00
EdUFF (800171 – 154384) 50.000,00  50.000,00
NDC (838659) 145.041,00 145.041,00
NDC (800171 – 154385) 100.000,00  100.000,00
NDC (838683) 200.000,00 200.000,00
SUBTOTAL 1.274.973,00 345.041,00 1.620.014,00
OSN (800171) 100.000,00  100.000,00
TOTAL 1.514.973,00 875.041,00 2.390.014,00

Tabela 16: Demonstrativo da disponibilidade orçamentária  trimestral por  órgãos 
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A tabela 17, a seguir, apresenta a disponibilidade orçamentária por atividades 

específicas: 

 
Tabela 17:  Demonstrativo da disponibilidade orçamentária trimestral por atividades específicas. 
Nota explicativa: A dotação no valor de R$ 1.250.000,00 destinada à modernização e recuperação da infra-  
-estrutura de Macaé foi contingenciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL 
PROEX(800171) 50.000,00  50.000,00
PROEX(838675) 100.000,00 300.000,00 400.000,00
SUBTOTAL 150.000,00 300.000,00 450.000,00
PROPP(838705) 100.800,00 312.200,00 413.000,00
PROPP(838721) 39.466,00  39.466,00
SUBTOTAL 140.266,00 312.200,00 452.466,00
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS(838730) 105.565,00 105.565,00
CANP(838641) 586.477,57  586.477,57
CTAIBB(838641) 294.913,43  294.913,00
CANP/CTAIBB(838641) 60.000,00 60.000,00
PROAC(838641)                                             80.000,00  80.000,00
SUBTOTAL 961.391,00 165.565,00 1.126.956,00
TOTAL 1.251.657,00 777.765,00 2.029.422,00
TOTAL GERAL (A+B) 2.766.630,00 1.652.806,00 4.419.436,00

ATIVIDADES ESPECÍFICAS TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL 
PROEX(800171) 50.000,00  50.000,00
PROEX(838675) 100.000,00 300.000,00 400.000,00
SUBTOTAL 150.000,00 300.000,00 450.000,00
PROPP(838705) 100.800,00 312.200,00 413.000,00
PROPP(838721) 39.466,00  39.466,00
SUBTOTAL 140.266,00 312.200,00 452.466,00
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS(838730) 105.565,00 105.565,00
CANP(838641) 586.477,57  586.477,57
CTAIBB(838641) 294.913,43  294.913,00
CANP/CTAIBB(838641) 60.000,00 60.000,00
PROAC(838641)                                             80.000,00  80.000,00
SUBTOTAL 961.391,00 165.565,00 1.126.956,00
TOTAL 1.251.657,00 777.765,00 2.029.422,00
TOTAL GERAL (A+B) 2.766.630,00 1.652.806,00 4.419.436,00
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III.1   EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO 

 
A tabela 18 apresenta os Programas de Governo do exercício de 2003 da 

Universidade Federal Fluminense, com as demonstrações dos recursos financeiros 
autorizados e executados: 

 

Tabela 18. Demonstrativo dos recursos financeiros(autorizados e executados)  dos Programas de Governo  
(*) O valor de R$ 1.572.586,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais) refere-se ao 
destaque procedido para o Tribunal Regional Federal – 2ª Região, do qual foi devolvido o valor de R$ 65.184,15 (sessenta e 
cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos), ficando registrado no Crédito Disponível. 
 

Para melhor compreensão da tabela com relação aos recursos financeiros dos 
Programas de Governo, serão apresentamos a seguir os comentários referentes às 
ações desenvolvidas por esta Universidade, conforme o detalhamento da despesa 
de gestão.  
 
1) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino Superior    
PROGRAMA:          0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade):  2327 Ensino de Graduação a Distância 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

O objetivo do Curso é  garantir ao seu corpo discente uma sólida formação de 
conteúdos matemáticos, formação pedagógica dirigida  ao trabalho do professor, 
formação de conteúdos de  áreas afins, necessárias ao exercício   do magistério e 
uma formação que possibilite a vivência crítica da realidade do ensino em sua 
região, tornando-os capazes de experimentar propostas interdisciplinares com seus 
alunos. 
META:  Aluno matriculado 
 Prevista: 1.220 
 Executada: 1.265 
 
 
 

AUTORIZADO EXECUTADO 
TESOURO RECURSOS 

PRÓPRIOS 
TESOURO RECURSOS 

PRÓPRIOS 

 
 

ORIGEM DO RECURSO/ DESPESA 
PESSOAL OUTROS 

CUSTEIOS E 
CAPITAL 

OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 

PESSOAL OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 

OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 
Contrib. Org. Univer. Interamericana-OUI - 12.212.0681.0334   7000,00   7.000,00
Ensino de Graduação a Distância – 12.364.0041.2.327  80.000,00   80.000,00 
Auxílio-Alimentação Servidores e Empregados - 12.306.0791.2012  7.295.657,00   7.295.657,00 
Auxílio-Transporte Servidores e Empregados - 12.331.0791.2011  4.516.290,00   4.516.290,00 
Ampliação do Acervo Bibliográfico - 12.364.0041.2321   145.041,00   
Funcionamento da Educação Profissional – 12.363.0044.2992  881.391,00 60.000,00  881.391,00 60.000,00
Assist. ao Educando Ensino Graduação – 12.364.0041.4002   470.000,00   469.993,50
Manutenção de Acervo Bibliográfico - 12.364.0041.4008   200.000,00   177.993,50
Funcionamento de Cursos de Graduação –12.364.0041.4009 231.381.755,00 16.892.661,00 5.423.815,00 231.381.755,00 16.892.661,00 5.421.534,84
Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação -12.364.0043.4006  100.800,00 312.200,00  100.800,00 312.199,70
Funcionamento da Extensão Universitária  - 12.364.0041.4004  100.000,00 300.000,00   300.000.00
Mod. e Recuperação das IFES e Hus. - 12.364.0041.5081+ EMENDAS  1.450.000,00 1.639.500,00  200.000,00 1.335.524,81
Assist. Pré-Escolar aos Dep. Servidores e Emp. 12.365.0791.2010  894.613,00   894.613,00 
Cump. Sent. Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) Devida pela 
União, Aut. e Fund. Públicas  -  128.846.0901.0005 

1.572.586,00   1.572.586,00  

Pagamento de Aposentadorias e Pensões -  09.272.0089.0181 142.418.150,00   142.418.150,00  
Serv. Sociais por meio  de Hospitais de Ensino - 12.302.0046.4086   105.565,00  100.000,00 96.217,63
Prod. e Melhoria  da Pesq. Universitária e Difusão de seus Resultados – 
12.571.0461.3080 

 39.466,00   39.466,00 

Capacitação Servidor Público Federal em Proc. de Qualificação e 
Requalificação – 12.128.0791.4572 

 140.000,00 60.000,00  140.000,00 59.960,00

TOTAL 375.372.491,00 32.390.878,00 8.723.121,00 (*) 375.372.491,00 31.140.878,00 8.240.370,05
TOTAL GERAL 416.486.490,00 414.753.739,00 
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2) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          306 Alimentação e Nutrição 
PROGRAMA:          0791 Valorização do Servidor Público 
AÇÃO (atividade):  2012 Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Promover a integração da Universidade na comunidade através de programas 
que viabilizam a produção  de um conhecimento renovado e contínuo, a partir do 
aprendizado surgido da relação discente/docente com a comunidade. 
META: Servidor beneficiado  

Prevista: 6.758 
Executada: 6.241 funcionários beneficiados com vale-alimentação (registros e 
controles realizados através do SIAPE). 

 
3) FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
PROGRAMA:          0791 Valorização do Servidor Público 
AÇÃO (atividade):  2011 Auxílio  transporte aos Servidores e Empregados 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Recursos destinados ao financiamento do programa de auxílio-transporte dos 
servidores e professores desta IFES 
META: Servidor beneficiado (unidade) 

Prevista: 4.100 
Executada: 2.036 funcionários assegurados com auxílio-transporte (registros e 
controles realizados através do SIAPE). 

 
4)  FUNÇÃO:             12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         364 Ensino Superior              
PROGRAMA:         0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade): 2321Ampliação do Acervo Bibliográfico destinado às IFES e 
HUE 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Proporcionar as condições necessárias para expansão do acervo bibliográfico, 
permitindo o bom funcionamento das bibliotecas, bem como atender as crescentes 
necessidades bibliográficas e de informações profissionais das diversas áreas de 
conhecimentos desta IFES. 
META: Títulos e Volumes adquiridos no ano 

Prevista:  20.000 
Executada:   Acréscimo de 8.397 títulos e 15.797 volumes 

 
5) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          363 Ensino Profissional              
PROGRAMA:          0044 Desenvolvimento da Educação Profissional  
AÇÃO (atividade):  2992 Funcionamento da Educação Profissional 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Promover a formação de mão-de-obra especializada a nível de 2o grau na 
área agropecuária. Possibilitar a orientação técnica aos pequenos produtores, a 
qualificação do homem ao meio rural e o desenvolvimento de projetos agropecuários 
experimentais, com vistas à obtenção de técnicas mais adequadas a uma melhor 
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produtividade das atividades agrícolas da região. Estas atividades tem como órgãos 
gerenciadores o Colégio Agrícola  Nilo Peçanha (CANP) e o Colégio Técnico-
Agrícola Ildefonso Bastos Borges (CTAIBB), ambos localizados no Estado do Rio de 
Janeiro, nas cidades de Pinheiral  e Bom Jesus de Itabapoana,  respectivamente. 
META: Aluno matriculado(unidade)  

Prevista :  988 
Executada: 713 alunos matriculados nos colégios. (382 no CTAIBB  e  331  no 
CANP) 

 
6) FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino Superior              
PROGRAMA:          0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade):  4002 Assistência ao Educando do Ensino de Graduação 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Fornecer alimentação nos padrões de otimização nutricional, à comunidade 
universitária no município de Niterói, através da Divisão de Orientação 
Alimentar(DOA), que centraliza a produção, distribuindo a alimentação diretamente 
ou pelas cantinas e restaurantes das diversas unidades universitárias.  
META: Aluno assistido 

Prevista: 2.500 aluno/mês para 21.602 alunos matriculados 
Executada: 2.000 aluno/mês – foram fornecidas 309.789 refeições em 190 
dias de funcionamento dos restaurantes universitários perfazendo uma média 
1.835 refeições/dia.  

 
7) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         364 Ensino Superior              
PROGRAMA:         0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade): 4008 Manutenção do Acervo Bibliográfico 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Propiciar condições necessárias à manutenção do acervo bibliográfico, 
permitindo o bom funcionamento do sistema de bibliotecas e das atividades do 
Arquivo Central da UFF, do Laboratório Reprográfico e do Laboratório de 
Conservação e Restauração de Documentos. 
META: Volume mantido 

Prevista: 877.000 
Executada: 881.720 
 
A tabela 19 apresenta a quantidade de títulos e de volumes do Acervo 

bibliográfico da UFF, segundo o tipo de publicação e a quantidade de cada tipo em 
dois períodos de tempo – anterior e atual –, apresentando uma coluna intermediária 
(Reduções) que permite que se observem as modificações ocorridas na descrição 
dos tipos de documentos. 
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Acervo total 
Títulos Volumes Tipo 

Anterior Redução Atual Total 2003 Anterior Redução Atual Total 2003 
Anais de Congresso 290 64 354 343  67 410
Artigo de Periódico 1809 1816 3625 2398  1830 4228
Capítulo de livro 207 29 236 295  35 330
Catálogo 35 174 209 35  199 234
Cd-rom 25 25   25 25
Disquete 54 3 57 224  3 227
Dissertação 1548 851 58 755 2307 1084 94 1317
Dissertação da UFF 564 13 333 884 906 14 439 1331
Fita de vídeo 250 17 30 263 269 32 30 267
Folheto 14473 568 1975 15880 15170 38 3367 18499
Fotografia 1850 387 2237 1850  387 2237
Livro 157061 2073 5313 160301 287316 3058 6717 290975
Manual 124 1 125 174  1 175
Mapa 1655 105 1760 2363  105 2468
Monografia 1235 846 49 438 1287 848 64 503
Norma técnica 631 20 144 755 928 22 144 1050
Obra de referência 2227 481 355 2101 3001 969 476 2508
Obra rara 70 70   97 97
Outros 2132 24 2156 2332  70 2402
Partitura 204 54 258 204  54 258
Periódico 14372 491 582 14463 530544 2746 7459 535259
Projeto final 591 447 273 417 591 439 273 425
Publicação Seriada 73 73 2305 11 69 2363
Recorte de Jornal 1027 1027   1027 1027
Relatório 831 831 842  842
Resumo de congresso 398 3 401 516  6 522
Separata 86 37 16 65 93 44 19 68
Software 22 22 24  24
TCC 1617 1076 2693 1370  1706 3076
Tese 5986 49 240 6177 6844 64 361 7141
Tese da UFF 236 44 89 281 444 93 116 467
Trabalho de Congresso 656 19 675 946  19 965
TOTAL 211217 5937 14334 219614 865921 9462 25259 881720
Tabela 19:  Quantitativo do acervo  da UFF 
Obs.: A coluna (Reduções) tem o objetivo de permitir o cálculo das modificações ocorridas na descrição dos tipos de documentos tendo em vista 
o processo de informatização gradual da base bibliográfica. 

A tabela  20  mostra a utilização do acervo. 
UTILIZAÇÃO DO ACERVO 

Frequência 

Áreas UNIDADES 

Funciona-
mento 
(dias) Diária Anual 

Consulta 
(anual) 

Empréstimo 
(anual) 

Biblioteca do Col. Técn. Agrícola Nilo Peçanha 200 70 14.000 18.000 7.000 
Biblioteca do Col. Técn. Agrícola Ildefonso Bastos Borges 200 14 2.737 10.645 3.477 

Agrícola Biblioteca da Faculdade de Veterinária 239 148 35.313 8.298 6.483 

Biológica Biblioteca do Instituto Biomédico 183 160 29.250 10.099 19.667 

Biblioteca Central do Valonguinho 175 92 16.164 3.515 12.604 
Biblioteca do Instituto de Física 234 82 19.189 3.996 16.342 
Biblioteca do Instituto de Geociências 221 51 11.317 4.283 7.034 
Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica 235 24 5.577 3.742 1.560 
Biblioteca de Pós-Graduação em Matemática 235 66 15.621 5.428 4216 Exatas e 

Tecnológica Biblioteca de Matemática de Pádua 208 25 5.273 4.845 1.678 
Biblioteca Central do Gragoatá 242 784 189.788 142.013 66.893 

Humanas Centro de Memória Fluminense 219 2 544 1.820 Nota* 
Biblioteca da Escola de Enfermagem 240 38 9.111 14.476 8.162 
Biblioteca da Faculdade de Farmácia 193 72 13.879 13.101 2.466 
Biblioteca da Faculdade de Medicina 211 454 95.788 34.694 13.397 

Saúde Biblioteca da Faculdade de Nutrição e Odontologia 168 70 11.735 4.769 5.586 
Biblioteca do Departamento do Serviço Social de Campos 224 109 24.461 17.415 6.960 
Biblioteca da Escola de Arquitetura e Urbanismo 241 17 4.067 3.852 5.403 
Biblioteca da Faculdade de Adm. Ciências Contábeis Nota ** 
Biblioteca da Faculdade de Economia 222 35 7.823 1.974 6.293 Sociais 

Aplicadas Biblioteca da Faculdade de Direito 206 106 21.723 7.728 21.223 
Biblioteca da Esc. Eng. Industr. Metal. Volta Redonda 241 96 23.051 9.547 10033 

Engenharias 
Biblioteca da Escola de Engenharia e Ciência da 
Computação 230 232 53.349 23.927 12.029 

Outras Arquivo Central 213   131 5 
TOTAL    609760 348298 238511 

Tabela 20. Demonstrativo da utilização do acervo da UFF 
Nota* O Centro de Memória Fluminense não tem serviço de empréstimo domiciliar Nota** A Biblioteca permaneceu fechada para obras 
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8) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino Superior              
PROGRAMA:          0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade):  4009 Funcionamento de Cursos de Graduação 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

     Assegurar a comunidade acadêmica o necessário suporte que vise o 
aprimoramento da qualidade de ensino de graduação e do sistema acadêmico 
administrativo, proporcionando a integração com a pesquisa, a pós-graduação e a 
extensão. Formar profissionais para o mercado de trabalho, que a cada dia exige 
qualificação mais aperfeiçoada, levando a Universidade a buscar a melhoria 
constante da qualidade do ensino. 
META:  Alunos  matriculados  

Prevista: 21.511 
Executada: 21.692 (segundo semestre 2003. 
 
Dentro dessa ação, a UFF, conta com o corpo docente e os profissionais 

técnicos-administrativos, vinculados diretamente a esse Programa para o 
funcionamento do ensino.  

O corpo docente conta 2.466 docentes, sendo 2.291  em exercício (incluindo 
278 substitutos, 5 visitantes e 62 professores do Ensino Médio), 175 afastados e  
4.085  técnicos-administrativos (3.960 em exercícios e 125 afastados).  
 
9)  FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:           364 Ensino Superior              
PROGRAMA:           0043 Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação    
AÇÃO (atividade):  4006 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Formar recursos humanos a nível de pós-graduação, com vistas à qualificação 
para o magistério superior, bem como a qualificação de profissionais de alto nível 
para o mercado de trabalho e o desenvolvimento de pesquisa. 
META:  Aluno matriculado(unidade) – Stricto sensu  

Prevista: 3.200 
Executada: 2.567 (1985 em mestrado, 582 em doutorado). 

  
10) FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:            364 Ensino Superior              
PROGRAMA:            0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade): 4004 Serviços  Sociais  á  Comunidade  por  meio  da  

Extensão Universitária 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Promover a integração da Universidade na comunidade, através de 
programas de cunho cívico, artístico-cultural e assistencial, de modo a propiciar o 
desenvolvimento comunitário. 
META:  Pessoa beneficiada  

Prevista: 193.307 
Executada: 163.216 (dados parciais) 
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Eventos realizados: 378 (84 cursos 218 projetos e 26 outros eventos) 

abrangendo as  áreas temáticas(*); 361 eventos culturais (79 musicais, 16 exposições 
realizadas na Galeria de Arte da UFF e 256 apresentações teatrais), sendo 33  
eventos em andamento (7 cursos e 26 projetos).  
 
11)  FUNÇÃO:          12 Educação   
SUBFUNÇÃO:        364 Ensino Superior 
PROGRAMA:        0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (Projeto):  5081 Modernização e Recuperação das IFES e HUS 
Objetivos e correlação Física/Financeira 

Realização de obras para recuperação e modernização de diversas unidades 
dessa Instituição, proporcionando melhores condições de trabalho para o corpo 
docente, discente e técnico-administrativo, com objetivo de atender, com maior 
eficácia,  as demandas da comunidade em geral. 
META:   

Prevista: 1.964 
Executada: 1.964 -  meta atingida 
 
As atividades relacionadas com o Campus Universitário estão a cargo da 

Superintendência Técnica Administrativa que tem a finalidade de unificar a execução 
das obras e manutenção do patrimônio imobiliário. 

No ano 2003, mesmo diante de tantas dificuldades, foram implementados 
vários  projetos e obras, os quais  possibilitaram uma melhoria na infra-estrutura, no 
que diz respeito a recuperação dos espaços físicos da Universidade, sendo dada 
uma atenção especial à manutenção das salas de aula. 

 
12)  FUNÇÃO:            12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          365 Educação Infantil 
PROGRAMA:          0791 Valorização do Servidor Público 
AÇÃO(atividade): 2010  Assistência  Pré-Escolar  aos  Dependentes dos 

Servidores  e Empregados 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Recursos destinados ao financiamento do programa de auxílio creche para os 
dependentes de 0 a 6 anos dos servidores da UFF. 
META: Crianças de 0 a 6 anos atendidas (unidade) 

Prevista:  
Executada: 903 crianças asseguradas com assistências pré-escolar, 
referentes a 765 servidores beneficiados (registros e controles realizados 
através do SIAPE). 

 
13)  FUNÇÃO:            12  Encargos Especiais   
SUBFUNÇÃO:          846  Outros Encargos Especiais 
PROGRAMA:          0901  Operações Especiais 
AÇÃO(atividade):  0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em 
Julgado (Precatórios)  devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas. 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Recursos destinados para o pagamento de precatórios devidos pela UFF a 
seus servidores. 
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META:Pagamentos programados para o ano. 

Prevista: R$  1.572.586,00 
Executada: R$ 1.572.586,00 
 
Os processos judiciais a cargo da Procuradoria Geral da UFF - PROGER -  

estão na faixa de 2.250 em natureza cumulativa, devido à  morosidade da prestação 
jurisdicional.  

Dentre esses processos, na maioria ações ajuizadas em face da UFF, estamos 
também com o encargo de ajuizar execuções, ações ordinárias sobre diversos 
assuntos,  execução de dívida ativa e, ainda, ações rescisórias relacionadas a pleitos 
dos servidores. 

 
A tabela 21 identifica o andamento, em 2003, das ações judiciais relacionadas 

a precatórios 
 

Ações Judiciais 
18/10/2002 2000.02.01038217-0 PRECATÓRIO R$ 4.622,79 A UFF peticionou ao juíz informando erro material nos 

cálculos com relação a honorários advocatícios. Aguarda. 
pronunciamento do juiz. 

18/10/2002 000760/00 PRECATÓRIO  R$ 7.865,28 Pagamento para o exercício de 2002. Aguarda recurso 
financeiro. 

18/10/2003 2001.02.01.016744-4 Cr$ 85.903,81 Para o exercício 2003 

Tabela 21: Ações Judiciais (precatórios) 
 
 
14)  FUNÇÃO:              09 Previdência Social 
SUBFUNÇÃO:            272 Previdência do Regime Estatutário  
PROGRAMA:            0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
AÇÃO (atividade): 0181 Pagamento  de   Aposentadorias   e    Pensões –

Servidores Civis. 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Assegurar aos servidores inativos e pensionistas os proventos, vantagens  e 
pensões concedidos por lei. 
META: Aposentados e pensionistas beneficiados (unidade) 

Prevista: 4.170  
Executada: 3.491 servidores com pagamento de aposentadorias e 1079 
pensionistas (registros e controles realizados através do SIAPE). 

 
15)  FUNÇÃO:            12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial              
PROGRAMA:          0046 Hospitais de Ensino 
AÇÃO(atividade):  4086 Serviços Sociais à Comunidade por meio de Hospitais 

de Ensino 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Proporcionar condições aos estudantes da área de saúde para associar os 
conhecimentos teóricos à pratica hospitalar, objetivando a melhoria de sua formação 
profissional. Além disso, visa o desenvolvimento de pesquisa na área de saúde e a 
prestação de assistência  hospitalar, ambulatorial e de emergência à comunidade. O 
órgão que desenvolve esta atividade é a Unidade Avançada José Veríssimo-UAJV, 
localizada no Estado do Pará. 
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META: Leitos ofertados (unidade) 
Prevista:  30 
Executada: 15 leitos nas suas unidades de internação (na Clínica Médica,  na 
Clínica Cirúrgica e  na Materno-Infantil) 
 
Na Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), sediada em Oriximiná, Estado 

do Pará, a UFF mantém um programa  de extensão com projetos no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, assistência técnica aos produtores rurais e assistência 
primária à saúde. 
 
16)   FUNÇÃO:        12 Educação 
SUBFUNÇÃO:       571 Desenvolvimento Científico              
PROGRAMA:       0461 Expansão   e   Consolidação   do Conhecimento Científico  e         
                                     Tecnológico. 
AÇÃO(Projeto): 3080 Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão 

de seus Resultados. 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Proporcionar apoio as atividades de pesquisa desenvolvidas nos diversos 
Departamentos de Ensino da Universidade, de modo a incentivar a produção 
científica, visando a qualificação de pessoal e a melhoria do ensino. 
META: Pesquisa publicada (unidade)         

Prevista: 7.048  produtos referentes ao ano de 2002. 
Executada: 7.046 produtos referentes ao ano 2003, conforme tabela abaixo. 

 
Produção Científica de 1997 a 2003 

TOTAL Anual Produto 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Artigos em Periódicos Internacionais 338 334 395 441 440 484
Artigos em Periódicos Nacionais 629 652 731 824 723 932
Artigos de Opinião 187 233 181 249 200 266
Artigos de Divulgação Científica 146 137 109 122 159 143
Livros Publicados 161 174 150 163 183 173
Livros Traduzidos 24 23 18 29 35 28
Capítulos de Livros Publicados 241 217 290 420 369 363
Publicações em Veículos de Circulação Local 103 133 134 149 159 136
Trabalhos Apresentados em Congressos Científicos 1292 1755 1630 1.737 1408 1.773
Trabalhos Publicados em Congressos Científicos 493 566 604 633 760 741
Resumos Publicados em Congressos Científicos 909 1306 1235 1.494 1128 1.240
Teses de Doutorado defendidas e aprovadas 59 69 48 64 44 41
Teses de Doutorado orientadas e aprovadas 27 15 20 26 18 28
Teses de Mestrado defendidas e aprovadas 57 57 41 35 43 69
Teses de Mestrado orientadas e aprovadas 111 89 80 118 120 138
Produtos desenvolvidos com ou sem patente 31 39 32 55 59 50
Processos desenvolvidos com ou sem patente 7 6 7 8 6 8
Textos Didáticos para uso local 282 267 287 300 360 289
Filmes, vídeos, audiovisuais artísticos 58 50 25 47 22 22
Filmes, vídeos, audiovisuais científicos 65 81 83 62 95 84
Participações em Exposições ou apresentações artísticas 55 38 62 72 49 38
                          Total 5.275 6.241 6.162 7.048 6.380 7.046

Tabela 22:  Demonstrativo da produção Científica  - 1998 a 2003 
Fonte: Relatórios anuais dos docentes aprovados pelos Departamentos de Ensino, (referente ao ano 2003, levantamento 
parcial) 
17)  FUNÇÃO:            12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          128 Formação de Recursos Humanos 
PROGRAMA:          0791 Valorização do Servidor Público 
AÇÃO(atividade): 4572 Capacitação do Servidor Público Federal  em Processo                

de Qualificação e Re-Qualificação 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
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Propiciar a melhoria da qualidade de recursos humanos, através de cursos de 
aperfeiçoamento e treinamento para os servidores desta IFES, objetivando a criação 
de servidores mais especializados e com uma maior capacidade de atender as 
crescentes demandas do serviço público em geral. 
 
META: Servidor capacitado e em  capacitação 

 Prevista: 450  servidores 
            Executada: 1314 servidores atendidos, como mostra em detalhes a tabela 23. 

CAPACITAÇÃO  -  TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 
Cursos e eventos realizados no âmbito da UFF   Número de Servidores 
            Programa de Educação Continuada: 
                                                           Ensino Fundamental                              130
                                                           Ensino Supletivo                                5 
                                                           Pré-Vestibular                               10
                                                           Pós-Graduação                                                69
           Programa de Aprimoramento Funcional 
                                                           Cursos coordenados pelo SCQ                                                  861
                                                           Outros Eventos:  
                                                                               - 02 workshops                                                    90
                                                                               - 01 Treinamento Introdutório                                                    78
Cursos  e eventos realizados fora da UFF  
            No país:  
                                                           Cursos de Pós-Graduação                                                   14
                                                                              -  Doutorado                                                   01
                                                                              - Mestrado                                                   08
                                                                              - Especialização                                                   05
                                                           Cursos de curta duração                                                   21
                                                           Outros eventos                                                   33
          No Exterior  
                                                           Cursos ventos                                                   03
                                                                              - curso de especialização                                                   01
                                                                              - eventos                                                   02
       Total de Cursos                                              1.111
       Total de Eventos                                                 203
Total Geral                                        1.314 
Tabela 23: Nº de servidores capacitados em cursos e eventos realizados    
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III.2  DESTAQUE DO ORÇAMENTO DA UFF 
 

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS EM EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2003 
Orgão 

Concedente N.º Convênio N.º SIAFI Esfera de 
Atuação 

Período de 
Vigência 

Valor Inicial 
(R$) 

Valor Aditivo 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Valor 
Prestação de 
Contas (R$) 

ANP 040/2000 398243 FEDERAL 29/08/2000 a 
29/10/2008 264.333,19 693.677,04 958.010,23 901.104,89

CAPES DS-087/00 389023 FEDERAL 31/03/2000 a 
31/12/2003 2.726.312,30 10.986.854,70 13.713.167,00 9.132.329,27

CAPES PICDT-022/00 389412 FEDERAL 02/03/2000 a 
31/03/2003 681.969,60 1.430.599,22 2.112.568,82 2.018.226,65

CAPES PROAP-041/00 390112 FEDERAL 03/03/2000 a 
31/12/2003 1.095.966,67 4.694.933,34 5.790.900,01 4.065.719,95

SESU PET 55/2002 451356 FEDERAL 25/05/2002 a 
31/03/2003 97.576,00 16.204,00 113.780,00 113.780,00 

SESU 111/2002 452679 FEDERAL 19/06/2002 a 
31/03/2003 425.000,00 0,00 425.000,00 425.000,00 

SESU 130/2002 455147 FEDERAL 26/06/2002 a 
31/03/2003 941.190,00 0,00 941.190,00 941.190,00 

FNS 2645/2002 467654 FEDERAL 27/11/2002 a 
19/04/2004 92.300,00 0,00 92.300,00 92.300,00 

SESU 387/2002 469043 FEDERAL 14/12/2002 a 
31/12/2003 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

SESU 014/2003 477916 FEDERAL 24/01/2003 a 
31/12/2003 131.091,00 0,00 131.091,00 131.091,00 

SESU 038/2003 478713 FEDERAL 21/02/2003 a 
31/12/2003 791.860,50 2.116.992,00 2.908.852,50 1.616.760,50 

SESU PET 88/2003 479157 FEDERAL 07/04/2003 a 
31/03/2004 95.642,00 13.046,00 108.688,00 79.711,60 

CAPES PICDT 
105/2003 479272 FEDERAL 25/03/2003 a 

30/03/2006 295.451,40 0,00 295.451,40 0,00 

SESU 124/2003 479483 FEDERAL 07/05/2003 a 
31/03/2004 1.629.350,00 0,00 1.629.350,00 904.859,89 

CAPES PRODOC 
004/03 479757 FEDERAL 02/05/2003 a 

30/04/2007 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 

CAPES PRODOC 
070/03 479777 FEDERAL 06/05/2003 a 

30/04/2007 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 

CAPES PRODOC 
071/03 479778 FEDERAL 06/05/2003 a 

30/04/2007 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 

CAPES PRODOC 
072/03 479779 FEDERAL 06/05/2003 a 

30/04/2007 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 

FNS PT. 450/03 481090 FEDERAL 29/08/2003 a 
29/02/2004 1.629.350,00 0,00 1.629.350,00 0,00 

CAPES PRODOC 
252/03 481891 FEDERAL 22/08/2003 a 

30/07/2007 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

CAPES PRODOC 
256/03 481893 FEDERAL 22/08/2003 a 

30/07/2007 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

CAPES PRODOC 
257/03 481894 FEDERAL 22/08/2003 a 

30/07/2007 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

FNS/REF 
ORSUS  RJ 33033002   FEDERAL 16/02/1998 a 

15/07/2003 726.014,87 852.884,87 1.578.899,74 1.283.640,63 

FNS/REF 
ORSUS   RJ 3303300031   FEDERAL 03/07/1998 a 

30/05/2004 1.313.192,00 336.566,18 1.649.758,18 1.600.578,74 

SESU 132/2003 484390 FEDERAL 29/10/2003 a 
28/01/2004 29.411,20 0,00 29.411,20 0,00 

SESU 131/2003 484391 FEDERAL 29/10/2003 a 
28/01/2004 27.937,00 0,00 27.937,00 0,00 

SESU 294/2003 484988 FEDERAL 28/11/2003 a 
31/08/2004 710.983,50 1.658.961,50 2.369.945,00 0,00 

SESU 293/2003 485092 FEDERAL 29/11/2003 a 
30/04/2004 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

SESU 313/2003 485129 FEDERAL 02/12/2003 a 
30/04/2004 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

SESU 312/2003 485130 FEDERAL 02/12/2003 a 
30/04/2004 97.119,00 0,00 97.119,00 0,00 

SESU 308/2003 485134 FEDERAL 02/12/2003 a 
30/04/2004 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

SESU 445/2003 486207 FEDERAL 14/12/2003 a 
30/04/2004 192.251,00 0,00 192.251,00 0,00 

ANTT 012/ANTT/2003 486324 FEDERAL 16/12/2003 a 
15/11/2004 792.000,00 0,00 792.000,00 0,00 

TOTAL         15.184.301,23 22.800.718,85 37.985.020,08 23.356.293,12

Tabela 24:  Convênios com órgãos federais em execução no exercício de 2003  
Os valores zerados no campo VALOR PRESTAÇÃO DE CONTAS são referentes a convênios ainda em execução, cujos prazos para apresentação 
das mesmas são   29/02/2004, 28/03/2004 ou 29/06/2004 
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Recursos recebidos no exercício de 2003 de órgão não Federais 

Órgão Concedente Tipo / Nº N.º SIAFI / 
Detalhe 

Esfera de 
Atuação 

Período de 
Vigência 

Recurso 
Recebido(R$) 

Valor Prest. 
Contas (R$)

Aliance for Healt Policy and 
Systems Resarch 

Protoc de Intenções 
335/2001 158392 Organismo 

Internacional 
01/04/2000 à 
01/04/2002 

   
4.369,43 

  
4.369,43 

DETRAN Convênio 20/97 158304 Estadual 27/01/1997 à 
27/01/1999 

   
4.804,16 

  
0,00 

Fundação FORD Doação nº 9701866-
1 158094 Organismo 

Internacional 
01/04/2000 à 
11/09/2004 

   
452.491,06 

  
304.761,52 

PETROBRÁS Convênio 
650400598 158092 Economia 

Mista 
20/03/1998 à 
20/03/2002 10.488,97 0,00 

PETROBRÁS Convênio 
6507053002 158382 Economia 

Mista 
15/04/2000 à 
18/04/2005 

   
10.748,41 

  
0,00 

PETROBRÁS Termo de 
Coop.650400499-3 158364 Economia 

Mista 
16/10/2000 à 
02/05/2002 4.177,51 0,00 

PMN/Secretaria de Promoção 
Social Convênio S/Nº 158404 Municipal 09/04/2001 à 

31/12/2004 
   

2.000,00 
  

0,00 
Tribunal de Justiça do Estado Rio 

de Janeiro Contrato 003/2000 158399 Estadual 01/04/2000 à 
01/04/2002 

   
5.241,76 

  
0,00 

UERJ Doação S/Nº 158406 Estadual 01/03/2002 à 
28/02/2004 

   
74.490,00 

  
0,00 

UNESCO Contrato 613/99 158377 Organismo 
Internacional 

14/12/1999 à 
31/12/2003 

   
47.880,00 

  
0,00 

UNESCO Contrato ED 
01440/2001 158388 Organismo 

Internacional 
19/02/2001 à 
19/02/2002 

   
10.496,17 

  
10.496,17 

PNUD Termo de Adesão 158409 Organismo 
Internacional 

08/10/2002 à 
08/01/2003 

   
20.000,00 

  
20.000,00 

Secretaria Estadual de Educação Contrato 158413 Estadual 15/10/2002 à 
15/01/2003 

   
39.379,02 

  
0,00 

Xunta de Galícia Convênio S/Nº 158037 Organismo 
Internacional 

25/08/1998 à 
28/08/2002 25.893,80 10.102,15 

Pref. Mun. Rio Das Ostras Convênio S/Nº 158313 Municipal 05/12/2003 à 
05/12/2008 300.000,00 0,00 

Fundação FORD Doação S/Nº 158454 Organismo 
Internacional 

01/07/2000 à 
31/12/2003 9.587,05 0,00 

Total 1.022.047,34 349.729,27 
Tabela 25: Recursos recebidos no exercício de 2003 de órgão não Federais 
OBS.:  Os valores zerados no campo prestação de contas são relativos a não exigência do órgão ou  ainda não está no prazo. 
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IV   INDICADORES 
  

1- Indicadores de Eficácia 
 Utilização do espaço 
  Área total construída   (m2) (1) 209.109,00

 Total de usuário (2) 30.631
 m 2/usuário 6,76  

 

(1) Sede e fora da sede.  
(2) N0 de alunos matriculados na graduação, residência  médica e programas de  pós-graduação. e servidores ativos da Instituição.  

Acesso do aluno ao acervo bibliográfico 
  Acervo 881.720
  Aluno (1) 24.363
  Acervo/aluno 36,19
 (1) N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação, residência  médica e programas de  pós-graduação. 
 Acesso do aluno aos recursos computacionais 
  N0 de microcomputador de uso acadêmico 3.301
  Aluno (1) 24.363
  Aluno/microcomputador 7,38
 (1)  N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação, residência  médica e programas de  pós-graduação. 
 Recursos computacionais voltados para atividades administrativas 
  N0 de micros computador 942
  Técnico-administrativo ativo 4.085
  Técnico-administrativo/microcomputador 4,34
2- Indicadores de Eficiência 
 Taxa de dispêndio na estrutura gerencial (1) 
  Função gratificada 748
  Quantitativo pessoal (2)  

6.268
 Percentual de dispêndio  

11,93
(1) Técnicos- administrativos e docentes com o número de funções gratificadas e cargos  de direção.   

 

(2) Servidores ativos: docente e técnico-administrativo .  

3 - Indicadores de Qualidade 
 Docentes afastados para qualificação 
  Docente em exercício (1)   2.008
  Docente afastado para qualificação (2) 308
  Percentual de docente  afastado para 

qualificação 
 

15,34
 (1)  N0 de docentes permanentes. 
 (2) Qualificação de longa e curta duração. 
 Técnicos administrativos com nível superior 
  Técnico-administrativo permanente 4.085
  Técnico-administrativo com nível superior 1942
  Percentual de  técnico-administrativo com nível 

superior 
49,54  

 Resposta à demanda-cursos de graduação 
  Inscritos (1) 49.420
  Ingressos  (2) 4.267
  Índice de  resposta à demanda  

11,58
 
 

(1) Número de inscritos  no vestibular - 2003. 
(2) Número de ingressantes no vestibular - 2003.  

 Índice de participação discente em programas acadêmicos (1) 
  Bolsas (2) 1.529
  Aluno matriculado nos cursos de graduação (3) 21.692
  Participação de alunos 14,19
 (1) Programas: Iniciação Científica, Monitoria e Extensão. 
 (2) Total de bolsas: Iniciação Científica 394,  Monitoria 9737 e Extensão 162   
 (3) N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação,  
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4 - Indicadores de Produtividade 
 Relação aluno/docente 
  Docente  em exercício (1) 2.229
  Aluno matriculado (2) 24.363
  Aluno/docente      10,93 
 (1)  Total  de  docentes permanentes de ensino superior e contratos temporários 
 (2)  N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação, residência  médica e programas de  pós-graduação.  
 Taxa docente em tempo integral  
  Docente em tempo integral em exercício (1) 1.702
  Docente permanente (2) 2.111
  Percentagem de docentes em tempo integral 80,62
 (1) Total Docentes permanentes em exercício de ensino superior. 
 (2) Total de Docentes permanentes de ensino superior. 
 Relação aluno/técnico-administrativo 
  Técnico-administrativo ativo 4.085
  Aluno  (1) 24.363
  Relação aluno/Técnico-administrativo  5,96 
 (1)  N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação(2º semestre de 2002 - período letivo  de 2003  ainda em curso), 

residência  médica e programas de  pós-graduação. 
 Relação técnico-administrativo/docente 

                                                                                                                  Quantitativo                     %  
 Técnico administrativo   

   4.085 
62,36

 

 Docente     2.466 37,64
 Total de recursos humanos (1)     6.551 100,00 
(1)  Total de recursos humanos ativos (não  inclui empregados terceirizados).

5 -  Indicadores de Gastos    R$ Índice 
 Pessoal (%) 375.372.491,00 90,50
 Aposentadorias e pensões (%) 142.418.150,00 34,34
 Pessoal ativo (%) 232.954.341,00 56,17
 Outros custeios (OCC total) (%) 30.840.878,00 7,44
 Custeios básicos (%) 15.347.012,69 3,70
 Investimentos em relação aos gastos totais 300.000,00 0,00072
 Investimentos  em relação aos gastos  de OCC 300.000,00 0,008
 Outras fontes ( Recursos Próprios - 250 e 280) (%) 8.240.370,05 2,03
 Recursos de convênios (%) 30.770.743,78 7,42
 Locação de mão-de-obra  8.014.767,12 38,33
 Energia 4.136.848,32 19,78

Passagens e diárias  por docente em  exercício (1) 
 
 

1.108.862,20 497,47

 
 
Especificação 

Indicadores de 
Desempenho 2002 (2) 

Custo  corrente/aluno  (R$) 8.164,61 
Aluno/professor 9,98 
Aluno/funcionário 4,56 
Funcionário/professor 2,19 
GPE (%) 0,84   
GEPG (%) 0,10 
Conceito CAPES 3,91 
IQCD 3,38 
TSG (%) 0,75 

1 -  inclui  técnico-administrativo  com cargo de direção, 
2 - dados não disponíveis, pois o semestre acadêmico, ano base 2003, finaliza em 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6– Principais Indicadores de Desempenho 
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7 – Indicadores de Desempenho do Hospital Universitário 
Distribuição de Leitos Unidade 
2002 2002 

           Clínica Médica (M) 29 34
           Clínica Médica (F) 29 26
           D.I.P. 10 10
           Repouso 20 12
           C.T.I 6 06
           Unidade Coronariana 5 05
           Clínica de Apoio - -
           Clínica Cirúrgica (M) 49 56
           Clínica Cirúrgica (F) 37 23
           Otorrino-Oftalmológia 12 12
           Ortopedia 21 19
           Cirurgia Pediátrica 4 4
           Obstétrica 25 25
           Neonatologia 8 08
           Pediatria 12 12
           Ginecologia 6 06
           U.T.I. Neonatal 7 07
           Outros 13 -
           Total  * 293 265
Atendimentos Realizados /Unidade 2002  
Ambulatorial     

           Clínica   Médica 57.908 56.248
  Cirúrgica 66.051 57.129
  Materno-Infantil 27.851 26.215
  Outras Clínicas                       59.311                     59.446 
  Outras  Consultas Médicas                         4.227                             - 
 Subtotal                      215.348                   208.802 
           Emergência                        42.226                     23.090 
 Total                      257.574                   231.892 
Internações    
           Cirurgias Eletivas 2.845 2.647

                   Urgências 1.293 1.677
 Subtotal 4.138 4.324
                                Partos  Normais 82 376
 Cesários 77 433
 Subtotal 159 809
                                Outras  1.444 653
 Total  5.841 5.786
Exames Patologia Clínica 283.384 325.903
 Anátomo-Patológico 6.526 7.850
 Banque de Sangue - 4.504
 Radiológico 

Mamografia 
43.818 59.692

1.772
 Total                  333.728 407.703
Diálise Hemodiálise 1.922 1.944
 Diálise Peritoneal 265 209
 Total 2.187 2.153
Total Geral de Atendimentos *  599.330 647.534

Fonte: HUAP: outubro/2003    
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V  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Considerando a permanência das dificuldades de caráter externo que, há 

tempos, vêm sendo parceiras constantes das atividades levadas a cabo por esta 
Universidade, dificultando ou, em certos casos, impedindo que ela atinja plenamente 
seus propósitos, o Relatório de Gestão do ano de 2003 apresenta, mesmo assim, a 
implementação de inúmeras ações importantes, indicando movimentos significativos 
na busca de escape ao garroteamento imposto às instituições públicas do país.  

Neste sentido, nossa recondução ao posto magno desta Universidade ratifica 
a confiança que em nós foi depositada nos primórdios da gestão que se encerrou em 
2002, ao tempo em que aposta no desenvolvimento de condições que, se não 
puderem suplantar, ao menos amenizem as vicissitudes que se avizinham em 
tempos próximos. 

Um significativo passo nessa direção foi dado com a elaboração e 
sistematização de um Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – para a UFF. 
Transformado em ferramenta efetiva na redução do dispêndio de esforços, sempre 
presente quando objetivos e metas institucionais não trilham rotas com horizontes e 
prazos definidos de forma precisa, o PDI permitirá que, no ano de 2004, contemos 
com elementos de maior consistência, de modo que, amparados nas premissas e 
objetivos institucionais nele contidos, se possam estabelecer metas, que se 
conjuguem em metas harmônicas e factíveis, de acordo com os propósitos de 
crescimento de nossa Universidade.  

No plano externo é nossa expectativa que a significativa mudança de 
natureza político-administrativa, possibilitada pelas eleições presidenciais de 2002, 
que, no transcorrer do ano que passou, ensaiou os primeiros movimentos na direção 
de mudanças na área da educação, paute suas ações em projetos que visem não só 
ao aperfeiçoamento daqueles projetos em andamento, mas também à 
implementação de outros que busquem o aperfeiçoamento do sistema. 

Ainda no plano externo, não poderíamos deixar de registrar as 
conseqüências danosas acarretadas pelo Projeto de Emenda Constitucional que 
propôs alterações no atual sistema de previdência do funcionalismo. Articulado e 
encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, esse projeto foi, 
infelizmente, aprovado, apesar de todo o clamor e indignação de quantos viram todo 
seu plano de sua vida alterado de forma tão abrupta e dramática pela ação de tal 
ato. 

Para a nossa Universidade, inúmeros foram os prejuízos decorrentes da 
aprovação dessa emenda. Por um lado deflagrou uma corrida aos órgãos 
administrativos da universidade, por parte de servidores que se encontravam em 
situação de aposentadoria eminente; por outro, criou um intenso clima de revolta, 
que culminou com a deflagração da greve que recentemente vivenciamos. 

Enfim resta-nos a expectativa de que tenhamos dias menos tortuosos no ano 
vindouro ou que, pelo menos, possamos manter as condições de luta e realização 
que vimos conquistando ano após ano na defesa de uma universidade plural, 
firmemente voltada para o desenvolvimento sócio-científico-cultural de nossa região.  

 
 

 


