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Apresentação

O Catalogo da Graduação foi idealizado em 2013 pela então Sub-Reitora de Graduação

Profa. Lená Menezes de Medeiros, com o intuito de apresentar os diversos cenários, os múltiplos

atores e a dinâmica que envolve o Ensino de Graduação da UERJ. Como tal, foi construído de

forma a divulgar as atuais ações institucionais e permitir o amplo conhecimento estrutural e

acadêmico da Universidade, tornando públicos os afazeres que dão cumprimento a missão de

promover e disseminar o conhecimento da ciência e da tecnologia, da cultura e das artes, através da

formação de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

As informações expostas no Catálogo também contribuirão para nortear candidatos ao

ingresso em um curso superior, que poderão avaliar as oportunidades oferecidas pela UERJ e

identificar aquela que mais atenda à suas expectativas de formação. Ademais, a publicação do

Catalogo da Graduação representa a construção de mais um instrumento Institucional que visa ao

atendimento da Portaria nº 2.864, de 24 de agosto de 2005, do Ministério da Educação.
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I – Introdução

A Sub-Reitoria de Graduação/SR-1 vem, ao longo dos 65 anos da UERJ, atuando como

uma das “molas propulsoras“ para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, através da

formação de profissionais aptos e engajados para alavancar projetos prioritários para o Estado.

Assim, as mudanças advindas do progresso e das novas exigências da sociedade são rapidamente

incorporadas pela Universidade, repercutindo em alterações internas, na forma de reestruturações e

novas formações acadêmico-administrativas. Considerando, portanto,  as adequações nos fazeres

da UERJ, um breve histórico da Universidade e da Sub-reitoria de Graduação permitirão

acompanhar sua transformação desde a criação nos anos 1950. A apresentação dos Conselhos

Superiores e Órgãos Dirigentes, orientará sobre a administração geral da Universidade e, a

pormenorização das funções e  a descrição dos componentes da Sub-reitoria de Graduação

permitirão o esclarecimento sobre todo o funcionamento da graduação. Assim, serão apresentadas

as ações dos Departamentos, Coordenadorias, Programas e Projetos desenvolvidos no âmbito da

SR-1, o que compreende desde a descrição das formas de ingresso para os 106 cursos de

graduação, presenciais e a distância, a localização de suas Unidades Acadêmicas e Campi

regionais, as múltiplas possibilidades de interações internas, nacionais e internacionais, os serviços

de apoio aos estudantes e, o reconhecimento ao mérito de docentes e discentes. Cada ponto

abordado e o conjunto dessas abordagens refletem o real conhecimento de todo o espectro de

atividades desenvolvidas pela SR-1. Para finalizar o Catálogo e tornar concreta a proposta de ações

da SR-1 foram incorporados relatos e fotos, devidamente autorizados, de egressos que participaram

de um questionário estruturado pela Profa. Lená Medeiros e enviado pela SR-1.

Concluindo, o Catálogo da Graduação é um instrumento de divulgação e orientação sobre

as múltiplas ações da SR-1 e deve ser atualizado ao final de cada gestão ou sempre que couber

alguma adequação.



7

II – Um pouco da História da UERJ

A história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) teve início em 04 de

dezembro de 1950, com a promulgação da Lei Municipal nº 547, que criou a Universidade do

Distrito Federal (UDF). Diferente da instituição homônima fundada em 1935 e extinta em 1939,

a nova Universidade se estabeleceu para aos poucos se transformar em referência no ensino

superior na Região Sudeste, com o desenvolvimento da graduação, da pós-graduação e da

extensão.

Nesse percurso, a instituição teve o seu nome alterado três vezes, acompanhando as

mudanças políticas no País.  Em 1958, a UDF foi rebatizada como Universidade do Rio de

Janeiro (URJ); em 1961, com a transferência do Distrito Federal para a recém-inaugurada

capital Brasília, a URJ passou a se chamar Universidade do Estado da Guanabara (UEG).

Finalmente, em 1975 – com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro – adotou a

denominação atual, UERJ.

A origem da Universidade esteve nas seguintes Faculdades: de Ciências Econômicas do

Rio de Janeiro, de Direito do Rio de Janeiro, de Filosofia do Instituto La-Fayette e de Ciências

Médicas. Ao longo dos anos, a UERJ cresceu e incorporou outras unidades. Às faculdades

fundadoras uniram-se instituições como a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), o

Hospital Geral Pedro Ernesto (HUPE) e a Escola de Enfermagem Raquel Haddock Lobo, entre

outras. Além disso, novas unidades foram criadas para atender as demandas distintas da

Universidade e da sociedade, como o Instituto de Aplicação (CAp), a Universidade Aberta da

Terceira Idade (UnATI) e o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (Nesa).

Como instituição pública, sua missão se fundamenta em princípios de igualdade e de

pluralidade: foi precursora na criação de uma Ouvidoria própria e na implantação do sistema de

reserva de vagas (cotas) para ingresso via vestibular. Participou da formação do Consórcio

CEDERJ na Fundação CECIERJ em 2000, para a oferta de cursos de graduação a distância no

Estado do Rio de Janeiro.

Nos últimos 8 anos novos cursos de graduação foram criados, tais como: Turismo,

Arqueologia, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo, além da estruturação de novos

Laboratórios de ensino e pesquisa e de reformas que permitiram o acesso de pessoas com

necessidades especiais.

Atualmente, podemos contar com o restaurante universitário, que oferece mais de 5.000

refeições diárias e com uma área desportiva com piscina, quadras poliesportivas e campo de

futebol coberto e com grama sintética.

Nestes mais de 60 anos de história, a Universidade cresceu em tamanho, estrutura e

importância em âmbitos regional, nacional e mais recentemente, internacional.
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III - Breve histórico da Sub-reitoria de Graduação

Até os anos de 1976 era denominada Sub-reitoria para Assuntos do Ensino de Graduação,

passando no mesmo ano a ser designada Sub-reitoria Acadêmica.

Em fevereiro de 1980, através da Resolução 490/80, foi criada a Sub-reitoria de Graduação,

que possui a mesma designação até os dias atuais. Tem como missão, estabelecer diretrizes e

definir normas para o desenvolvimento das atividades de ensino de graduação; observada a

legislação pertinente, desenvolver, coordenar, planejar, acompanhar, assessorar, implementar e

supervisionar atividades desenvolvidas no nível da graduação; propor, criar e implementar

programas especiais e projetos de inovação pedagógica, voltados ou não para o desenvolvimento de

tecnologias educacionais. Em 1981 foi instituída a nomenclatura por siglas para a Sub-reitoria de

Graduação, sendo a mesma designada através da sigla numerada: SR-1.

A SR-1 passou por várias reformulações desde a sua criação em 1980. A primeira delas foi

em 1994, seguindo-se pelos anos de 1996, 2005 e finalmente entre os anos de 2010 e 2012.

A Sub-reitoria de Graduação, ou SR-1, investe atualmente na racionalização de

procedimentos, no censo dos alunos, na avaliação do desempenho dos egressos cotistas e na criação

de cursos novos de graduação.  Seus quatro Departamentos e suas duas Coordenadorias, têm se

desenvolvido no mesmo ritmo.

O atual Departamento de Administração Acadêmica (DAA), antigo Departamento de

Administração Escolar (DAE -1984), passou também por algumas reformulações em sua estrutura,

nos anos de 1991. Em 1994 recebeu uma nova designação como Departamento de

Acompanhamento e Controle Acadêmico (DACA), para finalmente em 1996 ser criado

efetivamente o DAA. Em 2002 sofreu uma nova reestruturação e a última mudança ocorreu em

2005. As funções precípuas do DAA são a agilização dos registros e emissão de diplomas, além da

coordenação de todo o Sistema Acadêmico de Graduação (SAG).

O atual Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), era designado, em 1991, como

Comissão Permanente do Vestibular (COMVEST) já sendo o responsável, à época, pela

organização do Concurso Vestibular da UERJ. Com a reestruturação da Sr-1 em 1994, foi

vinculado a esta Sub-reitoria e denominado Departamento de Seleção Acadêmica (DSA) e em 1996

recebeu a atual nomenclatura. O DSEA desde então, vem se aprimorando e inovando, inclusive

com a criação da Revista Eletrônica do Vestibular e da disponibilização de informações existentes

no site, de fácil acesso a todos os interessados.

No que diz respeito ao Departamento de Supervisão e Orientação Pedagógica (DEP), o

mesmo foi criado em 1996, como um segmento do DAA. O DEP implantou o censo dos alunos,

que se encontra em constante evolução, assim como a recepção dos novos professores na

Universidade, com a oferta do curso de ambientação acadêmica à distância. O acervo de currículos,
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o siga as setas e o ementário eletrônico, são outros dos projetos especiais desenvolvidos pelo DEP

em amplo crescimento e aprimoramento, e que se encontram disponíveis no site do Departamento

para consulta.

O Departamento de Estágios e Bolsas (CETREINA), primeiramente chamado de

Coordenação de Estágio e Treinamento (1987), teve sua estruturação formalizada em 1991.  Em

1994 o CETREINA adquiriu o nome que mantém até a presente data. O CETREINA passou por

outras reestruturações nos anos de 1996, 2005 e 2010. O Departamento informatizou a avaliação do

processo de bolsas e ampliou significativamente o número de ofertas de estágios, facilitando

enormemente, a colocação dos alunos egressos da Universidade, no mercado de trabalho.

A Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas (CAIAC), criada em 2012, é

descendente do antigo Departamento de Alunos (1971), reestruturado em Coordenação de Ensino

de Graduação (1989), novamente reestruturado em Departamento de Ensino de Graduação (DEG-

1994), revisto e novamente estruturado em Departamento de Projetos e Inovações Tecnológicas

(DPEIT-2005), transformado em 2010 no Departamento de Desenvolvimento Acadêmico e

Projetos de Inovação (DEAPI). Sua função é propor políticas de articulação entre os diferentes

graus de ensino ministrados dentro e fora da UERJ, estabelecendo no plano interno, a articulação

necessária entre o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira e as outras Unidades

Acadêmicas, além de estar sob a sua supervisão, o Programa de Iniciação Acadêmica –

PROINICIAR, que equipara o desempenho do aluno cotista aos demais.

A Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e Inovação (COPEI), também criada

em 2012, assim como a CAIAC, é igualmente descendente do antigo Departamento de Alunos (1971),

reestruturado em Coordenação de Ensino de Graduação (1989), novamente reestruturado em Departamento

de Ensino de Graduação (DEG-1994), revisto e novamente estruturado em Departamento de Projetos e

Inovações Tecnológicas (DPEIT-2005), transformado em 2010 no Departamento de Desenvolvimento

Acadêmico e Projetos de Inovação (DEAPI). Sua função é a de propor políticas e diretrizes de

desenvolvimento e aprimoramento no nível da graduação, incluindo a modalidade do ensino a

distância (EAD), incentiva a implantação de projetos que possam dar solução aos problemas de

evasão, retenção e abandono dos alunos cotistas. É através do Laboratório de Tecnologias de

Informação e Comunicação – LATIC, que são desenvolvidas e gerenciadas as plataformas

tecnológicas que garantem o "Ambiente Virtual de Aprendizagem" (AVA), a ser utilizado como

apoio às atividades presenciais e/ou à distância. A COPEI fomenta a utilização das tecnologias de

informação e comunicação em cursos de graduação da UERJ, fornecendo suporte tecnológico e

metodológico a professores e/ou unidades acadêmicas. A COPEI acompanha e supervisiona as

atividades do Programa de Educação Tutorial-PET visando a qualificação acadêmica, científica, cultural e

tecnológica dos estudantes, supervisionar e apoiar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

– PIBID e o Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA e colabora com do

Departamento de Cooperação Internacional -DCI/SR-2, para o cumprimento do Edital PLI - Programa de
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Licenciaturas Internacionais, permitindo aos licenciandos a oportunidade de cursarem metade da graduação

em universidades de Portugal, e obterem uma dupla diplomação. A COPEI é também responsável pelo

Projeto UERJ Acessível, que visa traçar o perfil do alunado com deficiência na UERJ, com a obtenção de

dados que evidenciem as melhores possibilidades de atendimento às necessidades específicas dessa

população, que se encontra em fase de implantação na Universidade, e pelo lançamento do Prêmio  Anísio

Teixeira que visa o reconhecimento ao mérito do docente dedicado ao ensino, através da indicação aberta dos

alunos de graduação da Universidade.
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IV - Estrutura organizacional da UERJ
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V - Órgãos e Conselhos Dirigentes (composição e localização)

V.1 – Conselhos Superiores – CONSUN, CSEPE e CURAD

a) Conselho Universitário (CONSUN)

O Conselho Universitário é a instância suprema da UERJ, como órgão normativo,

deliberativo e consultivo, ressalvada a competência própria do Conselho Superior de Ensino,

Pesquisa e Extensão.

b) Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE)

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão central de supervisão e

coordenação do ensino, da pesquisa e da extensão da UERJ, com atribuições deliberativas no

âmbito de sua competência.

c) Conselho de Curadores (CURAD)

O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização financeira e patrimonial da UERJ.

Os três Conselhos (CONSUN, CSEPE e CURAD) estão alocados e possuem apoio

logístico e estrutural na Secretaria dos Conselhos, situada no 7º andar do Pavilhão João Lyra Filho,

Campus Maracanã, sala 7093.

V.2 – Reitoria e Vice-reitoria

Reitor – Prof. Ricardo Vieiralves de Castro

Vice-reitor – Prof. Paulo Roberto Volpato Dias

Os Gabinetes localizam-se respectivamente nas salas T. 014 e T.015, no Pavilhão João

Lyra Filho, Campus Maracanã, no andar térreo.

V.3 – Sub-reitorias

Sub-reitoria de Graduação (SR-1) – Profa. Celly Cristina Alves do Nascimento Saba -

Sub-reitora

Estão vinculados à Sub-reitoria de Graduação os seguintes Departamentos:

Departamento de Administração Acadêmica (DAA) – Profa. Maria Luiza Pontes –

Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 1º andar, sala 1079, Bl. F.
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Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) – Prof. Ulisses Carramaschi

Cavalcanti – Diretor. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 1º andar, sala

1136, Bl. F.

Departamento de Estágios e Bolsas (CETREINA) – Profa. Tania Maria de Castro Carvalho

Netto – Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 1º andar, sala 1112,

Bl. F.

Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) – Sra. Elisabete Matar Freire de Carvalho –

Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 1º andar, sala 1148, Bl. F.

Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas (CAIAC) – Profa. Maricélia

Andrade Bispo – Coordenadora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, térreo,

sala 032, Bl. F.

Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e Inovação (COPEI) – Profa. Fátima

Kzam Damaceno de Lacerda – Coordenadora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus

Maracanã, térreo, sala 032, Bl. F.

Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (SR-2) – Profa. Mônica da Costa Pereira

Lavalle Heilbron – Sub-reitora

Estão vinculados à Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa os seguintes

Departamentos:

Departamento de Cooperação Internacional (DCI) –Profa. Cristina Russi Guimarães

Furtado–Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho,Campus Maracanã, térreo,sala 030, Bl. F.

Departamento de Capacitação e Apoio a Recursos Humanos (DCARH) – Sra. Rosa Maria

Clement Name – Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, térreo, sala

055, Bl. F.

Departamento de Fomento ao Ensino para Graduados (DEPG) – Profa. Elizabeth

Fernandes de Macedo – Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã,

térreo, sala 063, Bl. F.
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Departamento de Apoio à Produção Científica e Tecnológica (DEPESQ) – Prof. Adriano

Caldeira de Araujo – Diretor. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, térreo,

sala 063, Bl. F.

Sub-reitoria de Extensão e Cultura (SR-3) – Profa. Regina Lúcia Monteiro Henriques –

Sub-reitora

Estão vinculados à Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa os seguintes

Departamentos:

Departamento Cultural (DCULT) – Prof. Ricardo Gomes Lima – Diretor. Localização:

Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, térreo, sala 126, Bl. F.

Departamento de Programas e Projetos de Extensão (DEPEXT) – Profa. Nádia Pimenta

Lima – Diretora. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 1º andar, sala 1050,

Bl. F.

Centro de Tecnologia Educacional (CTE) – Prof. Celso Henrique D. V. Figueiredo –

Diretor. Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 10º andar, sala 10043, Bl. F.

Os Gabinetes das Sub-reitorias localizam-se respectivamente nas salas SR-1: T. 031,

SR-2: T.029 e SR-3: T.027, no Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, no andar térreo.

V.4 – Centros Setoriais

Centro de Ciências Sociais (CCS) – Prof. Léo da Rocha Ferreira – Diretor

Localização da Direção: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 8º andar, sala

8001, Bloco E.

Centro de Tecnologia e Ciências (CTC) – Profa. Maria Georgina Muniz Washington –

Diretora

Localização da Direção: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 2º andar, Bloco

F, sala 2145.

Centro de Educação e Humanidades (CEH) – Prof. Glauber Almeida de Lemos – Diretor

Localização da Direção: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 10 º andar, Bloco

C, sala 10014.

Centro Biomédico (CBIO) – Prof. Mário Sérgio Alves Carneiro – Diretor
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Localização da Direção: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 2º andar, Bloco

F, sala 2144.

V.5 – Unidades Acadêmicas

Centro de Educação e Humanidades

Faculdade de Educação – Profa. Rosana Glat – Diretora

Profa. Rosana de Oliveira – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 12º andar, sala 12019, Bloco B.

Instituto de Letras – Profa. Maria Alice Gonçalves Antunes – Diretora

Profa. Tania Mara Gastão Saliés – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 11º andar, sala 11023, Bloco B.

Instituto de Educação Física e Desportos – Prof. Edson de Almeida Ramos – Diretor

Prof. Jayme Pimenta Valente Filho – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 9º andar, sala 9138, Bloco F.

Instituto de Psicologia – Profa. Rita Maria Manso de Barros – Diretora

Profa. Márcia Maria Peruzzi Elia da Motta – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 10º andar, sala 10019, Bloco B.

Faculdade de Comunicação Social – Prof. Fernando do N. Gonçalves – Diretor

Prof. Erick Felinto de Oliveira – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 10º andar, sala 10129, Bloco F.

Instituto de Artes – Profa. Denise Espírito Santo da Silva – Diretora

Prof. Aldo Victório Filho – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 11º andar, 11006, Bloco E.

Faculdade de Formação de Professores –Prof. Manoel M. de Santana Filho – Diretor

Prof. Rogério Carlos Novais – Vice-Diretor

Localização: Campus São Gonçalo – Rua Dr. Francisco Portela, 1470

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense – Prof. Jorge Máximo de Souza –

Diretor
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Profa. Marize Peixoto da Silva Figueiredo – Vice-Diretora

Localização: Campus Duque de Caxias – Bairro Vila São Luiz – Rua General Manoel

Rabelo s/nº.

Centro de Tecnologia e Ciências

Faculdade de Engenharia – Profa. Maria Eugênia de Las Mercedes M. de Gouvêa –

Diretora

Prof. Jorge Duarte Pires Valério – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 5º andar, sala 5019, Bloco B.

Instituto de Matemática e Estatística – Prof. Geraldo Magela da Silva – Diretor

Prof. Pedro Antônio Sarubbi- Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 6º andar, sala 6019, Bloco B.

Instituto de Química – Prof. Marco Antonio da Costa – Diretor

Prof. Fernando Altino M. Rodrigues – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, Campus Maracanã, 3º andar, sala 309.

Instituto de Física – Profa. Lúcia de Assis Alves – Diretora

Prof. José Roberto Pinheiro Mahon – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 3º andar, sala 3019, Bloco B.

Instituto de Geografia – Profa. Aureanice de Mello Corrêa – Diretora

Prof. Luiz Saavedra Baptista Filho – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 4º andar, sala 4023, Bloco B.

Escola Superior de Desenho Industrial – Prof. Rodolfo Reis e S. Capeto – Diretor

Prof. Luiz Antonio de Saboya – Vice-Diretor

Localização: Campus Lapa – Rua Evaristo da Veiga, 95

Faculdade de Geologia – Profa. Lélia Maria de Araújo Kalil Thiago – Diretora

Prof. Mauro Cesar Geraldes – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 4º andar, sala 4006,Bloco A.

Faculdade de Oceanografia – Profa. Ana Lúcia Travassos Romano – Diretora

Prof. Marcos Antonio dos S. Fernandez – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 4º andar, sala 4020, Bloco E.
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Faculdade de Tecnologia – Prof. Jacques Fernandes Dias – Diretor

Profa. Anna Karina Buainain S. Duarte – Vice-Diretora

Localização: Campus Resende, Pólo Industrial de Resende, Rodovia Presidente Dutra, Km

298.

Instituto Politécnico – Prof. Francisco Duarte Moura Neto – Diretor

Prof. Ivan Napoleão Bastos – Vice-Diretor

Localização: Campus Nova Friburgo – Rua Bonfim, 25, Vila Amélia.

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito – Prof. Carlos Eduardo Guerra de Moraes – Diretor

Prof. João Eduardo de Alves Pereira – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 7º andar, sala 7019, Bloco B.

Faculdade de Administração e Finanças – Prof. Luiz da Costa Laurencel – Diretor

Profa. Adriana Lana Ramos – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 8º andar, sala 8020, Bloco B.

Faculdade de Ciências Econômicas – Prof. Gregório Forell Lowe Stukart – Diretor

Prof. Paulo Henrique S. Costa – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 8º andar, sala 8019, Bloco B.

Faculdade de Serviço Social – Profa. Cleier Marcosin – Diretora

Profa. Andréa de Souza Gama – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 8º andar, sala 8020, Bloco D.

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Profa. Dirce Eleonora N. Solis – Diretora

Profa. Edna Maria dos Santos – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 9º andar, sala 9020, Bloco B.

Centro Biomédico

Faculdade de Ciências Médicas – Profa. Albanita Viana de Oliveira – Diretora

Prof. Marcos Junqueira do Lago – Vice-Diretor
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Localização: Campus Biomédico - Pavilhão Américo Piquet Carneiro - Av. Prof. Manoel

de Abreu, 48 – 2º andar

Faculdade de Odontologia - Profa. Maria Izabel de Castro de Souza – Diretora

Prof. Ricardo Guimarães Fischer – Vice-Diretor

Localização: Edifício Paulo de Carvalho - Av. Boulevard 28 de Setembro, 157 – 2º andar

Faculdade de Enfermagem – Profa. Helena Maria Scherlowski Leal David – Diretora

Profa. Norma Valéria D. de Oliveira Souza – Vice-Diretora

Localização: Edifício Paulo de Carvalho - Av. Boulevard 28 de Setembro, 157 – 7º andar

Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes – Prof. Jorge José de Carvalho – Diretor

Profa. Norma Albarello – Vice-Diretora

Localização: Campus Biomédico - Pavilhão Américo Piquet Carneiro - Av. Boulevard 28

de Setembro, 87, térreo

Instituto de Medicina Social – Prof. Cid Manso Mello Vianna – Diretor

Prof. Michael Eduardo Reichenhein – Vice-Diretor

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 7º andar, sala 7015, Bloco D

Instituto de Nutrição – Profa. Inês Rugani Ribeiro de Castro – Diretora

Profa. Flávia Fioruci Bezerra – Vice-Diretora

Localização: Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã, 12º andar, sala 12017, Bloco D

V.6 – Demais órgãos da Administração Central

Diretoria de Administração Financeira (DAF) – Profa. Maria Tereza Lopes de Azevedo

– Diretora

Diretoria de Planejamento e Orçamento (DIPLAN) – Sra. Maria Izabel Vetere –

Diretora

Prefeitura dos Campi (PREFEI) – Prof. Ivair Lopes Machado – Prefeito

Procuradoria Geral da UERJ (PG-UERJ) – Sr. Leonardo Rocha de Almeida –

Procurador Geral

Diretoria de Informática (DINFO) – Sra. Lúcia Oliveira – Diretora

Diretoria de Comunicação Social (COMUNS) – Profa. Sonia Virginia Moreira –

Diretora
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Superintendência de Recursos Humanos (SRH) – Sra. Elaine Lucio Pereira –

Superintendente

Rede Sirius –Bibliotecas UERJ – Sra. Rosangela Aguiar Salles – Diretora

Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ) – Sra. Maria das Graças Freire e Silva -

Diretora

Auditoria Interna (AUDIN) – Sr. Wanderley da Cruz Amaral – Auditor Chefe

Ouvidoria UERJ – Prof. Eliel de Oliveira Larrubia – Ouvidor Chefe

Editora da UERJ (EdUERJ) – Prof. Ítalo Moriconi – Editor Executivo

Secretaria dos Conselhos (SECON) – Sra. Sonia Fernandes de Medeiros – Secretária

dos Conselhos

Coordenadoria de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento (CEED) – Sra. Tatiane

Alves Batista – Coordenadora

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAP) – Prof. Lincoln Tavares

Silva – Diretor. Rua Santa Alexandrina, 288, Campus Rio Comprido.

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) – Prof. Rodolfo Acatauassú Nunes –

Diretor e Prof. Maurílio Pereira de Carvalho Salek – Vice-Diretor

Policlínica Piquet Carneiro – Prof. João José Abrahão Caramez – Diretor

VI . Estrutura da Sub-reitoria de Graduação (composição e finalidades)

A Sub-reitoria de Graduação é composta pelos seguintes Departamentos:

Departamento de Administração Acadêmica (DAA)

Compete ao DAA, orientar, coordenar e supervisionar as atividades da área de atuação

do Departamento, atualizar dados, controlar toda a situação acadêmica através de sistema adequado

às necessidades do Departamento, em que sejam gerados registros e processos para o

acompanhamento da vida acadêmica, do ingresso à diplomação do corpo discente dos cursos de

graduação da UERJ, elaborar e confeccionar diplomas de cursos de mestrado e doutorado, bem

como de órgãos conveniados, preparar o apostilamento de diplomas e atuar na revalidação de

diplomas de instituições de ensino de fora do país, Históricos Escolares, Certificados, Certidões,

Confecções de Carteiras de Estudantes, 2ª via de diploma de graduação, recebimento de

requerimentos de isenção de disciplinas, transferência ex-offício, integralização curricular, re-

matrícula, transferência externa, transferência interna e aproveitamento de estudos, reingresso e

integralização curricular, além de trancamento de matrícula e revisão de isenção de disciplinas.
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Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP)

Compete ao DEP, Propor, orientar, acompanhar e avaliar todas as atividades

desenvolvidas  pelas Coordenações e pelos Serviços do Departamento, acompanhar o

desenvolvimento do trabalho acadêmico junto às Unidades Acadêmicas, diagnosticar,  planejar,

operacionalizar, avaliar e instrumentalizar as Unidades Acadêmicas quanto  aos  procedimentos

pedagógicos  de  sua  competência,  durante  a permanência do corpo discente nos cursos de

Graduação na Universidade, avaliar, de forma continuada, os processos e projetos de

aprimoramento do ensino de graduação, assessorar o gabinete da Sub-reitoria de Graduação (SR-1)

e os demais Departamentos no âmbito de sua competência, desenvolver ações conjuntas com os

demais Departamentos da SR-1 para cumprir os objetivos e as diretrizes estabelecidas pela SR-1,

promover  a  integração  das  atividades  das  Coordenações  do  Departamento  com os demais

Departamentos  da SR-1  e com as  Unidades  Acadêmicas  no âmbito  de sua competência, zelar

pela observância das normas que regem a vida acadêmica,  através de instruções que  visem à

operacionalização  das  mesmas  pelo  Departamento  e  pelas  Unidades Acadêmicas, participar da

elaboração/reestruturação das normas que regem a vida acadêmica, estreitar o relacionamento com

os demais componentes organizacionais da UERJ, com  vistas ao pleno desenvolvimento das

atividades do Departamento e gerenciar  a  integração  das  atividades  das  Coordenações  e  dos

Serviços  do  Departamento com os demais Departamentos da SR-1 e com as Unidades

Acadêmicas no âmbito de sua competência.

Cabe ainda acrescentar que o DEP trata da orientação de professores e alunos, direta ou

indiretamente, quanto a direitos e deveres relacionados à vida acadêmica através dos Pedagogos ali

existentes, emissão de pareceres relativos à vida acadêmica do estudante da UERJ, produção e

análise de dados relativos aos cursos de graduação, elaboração de materiais informativos para

alunos, professores e funcionários da UERJ, objetivando a divulgação de procedimentos

acadêmicos, manutenção e atualização dos fluxogramas dos cursos de graduação da UERJ,

orientação e análise das solicitações de auxílio financeiro à estudantes e docentes para realização de

trabalho de campo e apresentações de trabalhos em Congressos, Seminários e etc.

Departamento de Estágios e Bolsas (CETREINA)

Compete ao CETREINA, planejar, divulgar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as

atividades discentes relativas a Estágios e Bolsas vinculadas à Sub-reitoria de Graduação,

relativas  à  oferta  de  oportunidades  e  colocação  do  egresso  da Universidade  no

mercado de trabalho, de Desenvolvimento Profissional do discente e egresso, objetivando a

formação de habilidades e competências, de acordo com as normas vigentes,
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operacionalizar, as atividades relativas a estágios e bolsas vinculados à Sub-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa e à Sub-reitoria de Extensão e Cultura, elaborar e encaminhar para

apreciação do Sub-reitor de Graduação, o planejamento e o orçamento das atividades da

área de sua competência, propor convênios, divulgar e acompanhar estágios externos e

internos, em consonância com as normas vigentes, promover eventos com a finalidade de

proporcionar aos discentes, melhor visibilidade e conhecimento de oportunidades para

estágios e emprego, através de fóruns, encontros, palestras,  workshops,  seminários  e

mostra  de  estágios,  planejando,  divulgando, executando e avaliando.

O CETREINA emite e assina declarações referentes às atividades desempenhadas

pelos estudantes e às atividades docentes ligadas aos programas vinculados ao Departamento,

coordena o processo de distribuição de vagas referentes às bolsas de Monitoria, Iniciação à

Docência e Estágio Interno Complementar, programa e coordena os calendários de divulgação,

inscrição e seleção de atividades discentes e as atividades relativas a estágios e bolsas, atua

diretamente com o Observatório de Estudos sobre conjuntura e Emprego (OBSERVE), de modo a

subsidiar ações que visem à formação profissional plena dos discentes, através dos dados referentes

às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e seus reflexos sobre a formação acadêmica, emite

certificados e declarações de conclusão de atividades afeitas ao Programa de Bolsas-Auxílio,

recebe e operacionalizar os Convênios/Termos Aditivos, com as instituições Públicas e Privadas.

Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA)

Compete ao DSEA, planejar, coordenar e acompanhar a realização de todas as

etapas pertinentes ao Exame Vestibular, em conjunto com os demais Departamentos da

SR-1, fornecer dados e diagnósticos sobre o Vestibular e demais formas de ingresso

discente, propor, juntamente com a Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas

(CAIAC), formas alternativas de ingresso discente e divulgar, pelos meios de

comunicação, aspectos de interesse público quanto às formas de ingresso discente.

Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas (CAIAC)

Compete ao CAIAC, propor políticas de articulação entre o Instituto de Aplicação e as

outras Unidades Acadêmicas, coordenar as políticas de Iniciação Acadêmica, incentivar a

implantação de processos de ensino-aprendizagem que possam dar solução aos problemas de

evasão, retenção e abandono dos alunos cotistas, avaliar, de forma continuada, a entrada,

permanência e desempenho de estudantes que ingressam na Universidade, através de reserva de
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vagas, assessorar o Gabinete da Sub-Reitoria de Graduação (SR-1) no âmbito de sua competência,

submeter ao Sub-Reitor de Graduação as decisões tomadas junto a Programas e Comissões que

atuem no âmbito da Sr-1, incentivar e viabilizar propostas de inovação curricular voltadas para

políticas de inclusão, propor e supervisionar programas voltados para a superação das

desigualdades frente ao conhecimento, propor, acompanhar e supervisionar atividades pedagógico-

culturais que objetivem a inclusão acadêmica, consolidar parcerias internas e externas, no âmbito

da sua atuação, supervisionar os procedimentos para aquisição de material de apoio às atividades

curriculares, a avaliação da situação econômico-financeira dos candidatos à reserva de vagas e às

bolsas permanência, supervisionar o Programa de Iniciação Acadêmica (PROINICIAR), elaborar

relatórios técnicos periódicos concernentes aos alunos oriundos das reservas de vagas, gerenciar as

bolsas permanência, estabelecendo as articulações necessárias com o CETREINA e elaborar

relatório anual consolidado de todas as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria.

A CAIAC promove também, em parceria com o DSEA, palestras e encontros a fim de

divulgar o sistema de reserva de vagas da UERJ.

Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e Inovação (COPEI)

Compete a COPEI, propor, elaborar e implementar políticas e diretrizes de

desenvolvimento e aprimoramento no nível da graduação, incluindo a modalidade do ensino à

distância (EAD), incentivar a implantação de processos de ensino-aprendizagem que possam dar

solução aos problemas de evasão, retenção e abandono dos alunos cotistas, incentivar a

implantação de projetos de inovação curricular, incentivar e implementar projetos que visem à

adoção de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino da graduação, incentivar e

implementar programas de capacitação para o corpo docente sobre aspectos didáticos, curriculares

e de avaliação, submeter ao Sub-Reitor de Graduação as decisões tomadas junto a Programas e

Comissões que atuem no âmbito da Sr-1, coordenar projetos de avaliação sobre os cursos de

graduação, estabelecendo as articulações necessárias com os diferentes Departamentos da SR-1,

propor, orientar e coordenar os programas e projetos especiais voltados para o aprimoramento da

graduação, dimensionar e propor os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao

desenvolvimento das tarefas da Coordenadoria, gerir os recursos financeiros alocados para as

atividades da Coordenadoria, supervisionar atividades de Programas e Projetos de Iniciação à

Docência, incentivar, analisar e implementar propostas de inovação no âmbito dos cursos de

graduação, incentivar, analisar e implementar propostas no campo das tecnologias educacionais,

consolidar parcerias internas e externas, no âmbito da sua atuação, acompanhar a execução de

projetos, programas e experiências de inovação propostos e desenvolvidos pelas Unidades

Acadêmicas, avaliar, periodicamente, os planejamentos e projetos em execução, promovendo uma

adaptação constante desses às novas necessidades e circunstâncias, fornecer, através do Laboratório
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de Tecnologias de Informação e Comunicação (LATIC), apoio institucional ao desenvolvimento de

Programas e Disciplinas de Educação a Distância por parte de professores e/ou Unidades

Acadêmicas da UERJ, tanto internamente quanto nas parcerias que forem firmadas, supervisionar

as atividades de Educação a Distância (EAD) no nível da graduação e elaborar relatório anual

consolidado de todas as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria.

Cabe também a COPEI, a análise da implementação de projetos especiais que visem à

adoção de novas tecnologias e metodologias voltadas para o aprimoramento da graduação,

supervisão dos cursos de educação à distância – EAD, as Licenciatura em Ciências

Biológicas, em Pedagogia e em Geografia oferecidos através do Consórcio CEDERJ,

também vinculado à Universidade Aberta do Brasil/UAB/MEC, desde 2006. A COPEI,

através do Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação – LATIC, que

desenvolve e gerencia as plataformas tecnológicas que garantem o "Ambiente Virtual de

Aprendizagem" (AVA), a ser utilizado como apoio, fornecendo suporte tecnológico e

metodológico a professores e/ou unidades acadêmicas. A Coordenadoria acompanha as atividades

dos graduandos da UERJ, que complementam seus estudos em Instituições de Ensino

Superior estrangeiras, a partir de seleção pelos Programas Ciências sem Fronteiras,

Licenciaturas Internacionais (PLI) e de convênios, através do Programa de Mobilidade

Estudantil (uerjianospelomundo.latic.uerj.br). Supervisiona as atividades do Programa de

Educação Tutorial (PET/MEC) visando à qualificação acadêmica, científica, cultural e

tecnológica dos estudantes. Supervisiona e apoia o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação

à Docência (PIBID/CAPES) e ao Programa de Consolidação das Licenciaturas

(PRODOCÊNCIA/CAPES), acompanha o Laboratório Interdisciplinar para a Formação do

Educador em Ciências (LIFE/CAPES) concebido a partir do Programa de Apoio a Laboratórios

Interdisciplinares da CAPES, e supervisiona o Projeto UERJ Acessível que tem como missão,

mapear o quantitativo de alunos de graduação com deficiência, planejando e adequando o

atendimento às necessidades educacionais do aluno. Além disso, é o responsável pela organização

do Prêmio Anísio Teixeira e da Revista Aproximando.
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VII. Cursos de Graduação da UERJ (Centro, Unidade, Campus e Titulação/Habilitação)

Centro Unidade/Campus Curso Titulação/Habilitação/Modalidade/Ênfase
Faculdade de Comunicação Social

(Campus Maracanã)
Comunicação Social Bacharel em Relações Públicas

Bacharel em Jornalismo
Instituto de Artes

(Campus Maracanã)
Artes Visuais Bacharel

Licenciado
História da Arte Bacharel

Faculdade de Educação
(Campus Maracanã) Pedagogia

Licenciatura presencial
Licenciatura à distância

Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense

(Campus Duque de Caxias)

Geografia Licenciado
Matemática Licenciado

Pedagogia
Magistério da Educação Infantil dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, das matérias pedagógicas do Ensino Médio e

Gestão de Sistemas Educacionais
Instituto de Educação Física e

Desportos
(Campus Maracanã)

Educação Física Bacharel
Licenciado

Faculdade de Formação de
Professores

(Campus São Gonçalo)

Ciências Biológicas Licenciado
Geografia Licenciado
História Licenciado
Letras Licenciado em Português/Inglês

Licenciado em Português/Literaturas
Matemática Licenciado

Pedagogia
Magistério na educação nos anos iniciais do ensino

fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade
normal e em cursos de educação profissional, na área de

serviços e apoio escolar

Instituto de Letras

(Campus Maracanã)
Letras

Bacharel ou Licenciado- Português-Alemão e respectivas
literaturas

Bacharel ou Licenciado- Português-espanhol e respectivas
literaturas

Bacharel ou Licenciado- Português-Francês e respectivas
literaturas

Bacharel ou Licenciado- Português-Grego e respectivas
literaturas

Bacharel ou Licenciado- Inglês e literaturas da língua Inglesa
Bacharel ou Licenciado- Português-Italiano e respectivas

literaturas
Bacharel ou Licenciado- Português-Japonês e respectivas

literaturas
Bacharel ou Licenciado- Português-latim e respectivas

literaturas
Bacharel ou Licenciado- Português e Literatura da língua

portuguesa
Instituto de Psicologia
(Campus Maracanã)

Psicologia Bacharel
Licenciado
Psicólogo
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Centro Unidade/Campus Curso Titulação

Faculdade de Engenharia
(Campus Maracanã)

Engenharia

Engenheiro, Engenheiro Mecânico
Engenheiro, Engenharia de Produção

Engenheiro, Engenharia Civil (Construção Civil, Estruturas,
Sanitária ou Transportes)

Engenheiro, Engenharia Elétrica (eletricidade industrial,
sistemas eletrônicos, sistemas de potência, telecomunicações

ou sistemas e computação)
Engenheiro, Engenharia Cartográfica

Faculdade de Tecnologia
(Campus Resende)

Engenharia Engenheiro, Engenharia de Produção (Mecânica ou Qualidade
Química)

Instituto Politécnico
(Campus Nova Friburgo)

Engenharia Engenheiro, Engenharia Mecânica (termofluidodinâmica,
petróleo e gás, materiais ou engenharia nuclear)

Engenheiro, Engenharia da Computação
Escola Superior de Desenho

Industrial
(Campus Centro do Rio de Janeiro)

Desenho Industrial

Arquitetura

Desenhista Industrial (Programação Visual e Projeto de
Produto)
Bacharel

Instituto de Física
(Campus Maracanã)

Física Bacharel
Licenciado

Instituto de Geografia
(Campus Maracanã)

Geografia Bacharel
Licenciado*

*Licenciatura presencial
* Licenciatura à distância

Turismo
(Campus Teresópolis)

Bacharel

Faculdade de Oceanografia
(Campus Maracanã)

Oceanografia Oceanógrafo

Faculdade de Geologia
(Campus Maracanã)

Geologia Geólogo

Instituto de Matemática e Estatística
(Campus Maracanã)

Ciência da Computação Bacharel
Ciências Atuariais Bacharel

Estatística Estatístico
Matemática Bacharel

Licenciado
Instituto de Química
(Campus Maracanã)

Engenharia Química Engenheiro Químico
Química Licenciado

Instituto de Biologia
(Campus Biomédico)

Ciências Biológicas * Bacharel (Biológica ou Biomédica) / Licenciado

Faculdade de Enfermagem
(Campus Biomédico)

Enfermagem Enfermeiro

Faculdade de Ciências Médicas
(Campus Biomédico)

Medicina Médico

Instituto de Nutrição
(Campus Maracanã)

Nutrição Nutricionista

Faculdade de Odontologia
(Campus Biomédico)

Odontologia Cirurgião Dentista

Faculdade de Administração e
Finanças

(Campus Maracanã)

Administração Bacharel
Ciências Contábeis Bacharel

Faculdade de Direito
(Campus Maracanã)

Direito Bacharel

Faculdade de Ciências Econômicas
(Campus Maracanã)

Ciências Econômicas Bacharel

Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas

(Campus Maracanã)

Arqueologia Bacharel
Ciências Sociais * Bacharel

Licenciado
Filosofia * Bacharel

Licenciado
História * Bacharel

Licenciado
Relações Internacionais Bacharel

Faculdade de Serviço Social
(Campus Maracanã)

Serviço Social Bacharel
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VIII – Polos de Educação à Distância (Cursos oferecidos e localização)

A Educação à distância (EAD) é a modalidade educacional que possibilita a superação

das fronteiras de espaço e tempo, para os que se encontram distantes dos grandes centros. Dá a

oportunidade de acesso ao ensino superior público de qualidade, através da utilização de novas

tecnologias de informação e comunicação. Seus Cursos formam professores capacitados para atuar

na melhoria do ensino fundamental e médio; dessa forma, impulsionar o desenvolvimento de suas

regiões.

A presença da UERJ em vários municípios do Rio de Janeiro oportuniza o acesso ao

ensino superior público, gratuito e de qualidade. A formação de professores capacitados para atuar

na melhoria da educação básica; dessa forma, impulsionar o desenvolvimento de vários municípios

do Rio de Janeiro pode ser considerado um dos grandes projetos de interiorização da UERJ.

A UERJ oferece os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Pedagogia e

Geografia, através do Consórcio CEDERJ (www.cederj.edu.br/fundacao) que está associado à

Universidade Aberta do Brasil/CAPES/MEC, desde 2006.

Com o objetivo de oferecer Ensino Superior na modalidade a Distância, no nosso

Estado, firmou-se o Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de

Janeiro – CEDERJ entre as sete Instituições Públicas de nível superior do Estado do Rio de Janeiro,

a saber: Universidade Federal Fluminense – UFF; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ;

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de

Janeiro – UNIRIO, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e a Universidade Estadual

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET e

o Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Ciência e Tecnologia representada

pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro -

CECIERJ. O Consórcio utiliza a modalidade de Educação a Distância, tendo como pilares básicos a

busca de inequívoca qualidade acadêmica nos diversos cursos de graduação e o acesso das camadas

menos favorecidas da população ao ensino superior.

O Consórcio objetiva contribuir para a interiorização do ensino superior público,

gratuito e de qualidade no Estado do Rio de Janeiro, assim, a competência acadêmica dos cursos

está a cargo dos docentes das universidades consorciadas. São eles que preparam o projeto político

e pedagógico dos cursos, o conteúdo do material didático, cuidam da tutoria e da avaliação,

cabendo à Fundação CECIERJ a responsabilidade pela produção do material didático, pela gestão

operacional da metodologia de EaD e pela montagem e operacionalização dos polos regionais. É a

Universidade que oferece o Curso a responsável pela diplomação dos concluintes. O valor da

certificação é o mesmo que chancela a formação dos cursos presenciais.

Em 2005 e 2006, as universidades consorciadas participaram da oferta de cursos no

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), conforme decisão de seus Conselhos Superiores,
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enfatizando a importância da união de esforços para contribuir na democratização do acesso à

educação superior pública, gratuita e de qualidade. O Diário Oficial da União, de 07 de maio de

2008, integra a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no Sistema Universidade Aberta

do Brasil (UAB); dessa forma, faz-se necessário, cada vez mais, que a efetiva participação no

Sistema se torne uma realidade.

No momento a UERJ está oferecendo os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Ciências

Biológicas e Geografia (inclusão na UAB em tramitação) nos seguintes pólos regionais: na capital,

nos bairros de São Conrado – Comunidade da Rocinha – (Pedagogia) e Campo Grande

(Geografia); nos municípios de Angra dos Reis (Pedagogia), Barra do Piraí (Geografia), Belford

Roxo (Pedagogia), Itaguaí (Pedagogia), Magé (Pedagogia e Ciências Biológicas), Natividade

(Geografia), Niterói (Geografia), Nova Friburgo (Pedagogia, Ciências Biológicas e Geografia),

Nova Iguaçu (Pedagogia), Paracambi (Pedagogia e Ciências Biológicas), Petrópolis, Resende

(Pedagogia e Ciências Biológicas), São Pedro da Aldeia (Pedagogia), Três Rios (Pedagogia e

Geografia).
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POLO REGIONAL (município e endereço) CURSOS

Angra dos Reis
Av. dos Trabalhadores, 179. Jacuecanga –Estação Verolme

Licenciatura em Pedagogia

Barra do Pirai
Rua Dr. Luis Alves Pereira, 70

Licenciatura em Geografia

Belford Roxo
Rua Isitiba, s/n – Parque Colonial- CIEP 027 Vinícius de Morais

Licenciatura em Pedagogia

Campo Grande
Av.  Manoel Caldeira de Alvarenga,1203 - Instituto de Educação
Sarah Kubitschek

Licenciatura em Geografia

Itaguai
Rua Didimo José Batista, 125.Centro - C M Senador Teotônio
Vilela

Licenciatura em Pedagogia

Magé
Av. Padre Anchieta, 163. Centro - E M Affonsina Cozzolino

Licenciaturas em Pedagogia
e Ciências Biológicas

Natividade
Rua Vigário João Batista, 3. Centro- Alvorada

Licenciatura em Geografia

Niterói
Rua Soares Miranda, 77. Fonseca - E M Paulo Freire

Licenciatura em Geografia

Nova Friburgo
Av. José Pires Barroso, s/n. Olaria - CIEP 124 Licínio Teixeira

Licenciaturas em Pedagogia, Ciências
Biológicas e Geografia

Nova Iguaçu
Rua Dr. Paulo Fróes Machado, 38. Centro (Antigo Forum)

Licenciatura em Pedagogia

Paracambi
Rua Sebastião de Lacerda, s/n. Fábrica - Centro Tecnológico
Universitário de Paracambi

Licenciaturas em Pedagogia
e Ciências Biológicas

Petrópolis
R Domingos Silvério, s/n – Quitandinha

Licenciatura em Pedagogia

Resende/ Polo Cederj/UAB
Rua Padre Marques, 68. Centro. CEP 27511-100

Licenciaturas em Pedagogia
e Ciências Biológicas

Rocinha
Rua Bertha Lutz, 85. São Conrado, RJ - Complexo Esportivo da
Rocinha

Licenciatura em Pedagogia

São Pedro da Aldeia
Rua A, s/n. Nova São Pedro da Aldeia Tel.:(22)2627-2168

Licenciatura em Pedagogia

Três Rios
R Marechal Deodoro, 117 – Centro CEP 25802-220 - Walter
Franklin

Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
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IX – Programas e Projetos desenvolvidos e/ou acompanhados pela/na Sub-reitoria de
Graduação

IX.1 – Programa de Iniciação Acadêmica – PROINICIAR

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a pioneira na adoção do sistema de

reserva de vagas em função de um projeto de lei estadual, nº 5346/08, como política de

permanência para os estudantes oriundos de reserva de vagas.

O PROINICIAR oferece:

 Bolsa permanência – oferecida durante todo o curso Universitário;

 Aquisição de parte do material didático – O Programa atua como intermediador

entre Direções das Unidades Acadêmicas e o Departamento Financeiro da UERJ.  A

escolha e a distribuição do material a ser adquirido são de responsabilidade dos

dirigentes das Unidades Acadêmicas em consonância com suas respectivas

representações estudantis.

 Bilhete único carioca universitário – A Lei Municipal nº 5266/2011, instituiu o

benefício do desconto de cinquenta por cento (50%) nas tarifas de transportes

coletivos de ônibus do tipo regular (convencional) no Município do Rio de Janeiro,

para estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de graduação de

instituições de ensino no Município do Rio de Janeiro que sejam Bolsistas do

Programa Universidade para todos do Ministério da Educação e para os alunos de

unidades de ensino superior beneficiários da política pública de ação afirmativa.

O Programa conta, ainda, com um importante instrumento: o PROINICIAR Virtual,

projeto que surgiu em 2007.2 para atender uma necessidade de aperfeiçoamento no atendimento

aos alunos.  Trata-se de um Ambiente Virtual de Aprendizagem que utiliza um Software livre, de

apoio, denominado Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment).

Para acessar o PROINICIAR, basta entrar na página (www.proiniciar.uerj.br) e

encontrar as atividades ali disponibilizadas para inscrição dos alunos interessados.

IX.2 – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid tem por objetivo o

aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a melhoria de qualidade da

educação pública brasileira. O Pibid UERJ - Saber escolar e formação docente na educação básica

integra a Universidade a Escolas através da rede de cooperação formada por professores,

licenciandos e os professores da rede pública de ensino. O desenvolvimento das atividades é

viabilizado por fomento disponibilizado pela CAPES e tem contemplado escolas em alguns

municípios do Rio de Janeiro.

Site: pibiduerj.org/index.php/compenent/content/?view=featured
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IX.3 – Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA/CAPES

Através do Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), a CAPES atua

com o objetivo de valorizar a formação e reconhecer a relevância social dos profissionais do

magistério da educação básica. O projeto “ Adequação e elaboração de recursos didático-

pedagógicos e espaço físico na perspectiva da inclusão educacional” visa atender a questão da

acessibilidade, educação inclusiva e produção de materiais para a apropriação de conhecimentos,

propondo uma formação humanística e social para os envolvidos. O projeto é inclusivo e inovador.

Promoverá acessibilidade à educação e, por consequência, ao letramento de alunos com

necessidades educacionais especiais.

Dentre os principais objetivos, destaca-se:

Seleção e apoio a projetos de cooperação entre unidades acadêmicas que elevem a

qualidade da formação dos futuros docentes;

Seleção e apoio a projetos que desenvolvam experiências metodológicas e práticas

docentes de caráter inovador;

Seleção e apoio a projetos que integrem a educação superior com a educação básica.

IX.4 – Programa de Educação Tutorial – PET/MEC

O Programa de Educação Tutorial (PET), criado pela CAPES e gerido pelo SESu/MEC,

apoia atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado atualmente por

grupos tutoriais de aprendizagem do Instituto de Geografia e das Faculdades de Odontologia e de

Serviço Social propicia aos estudantes a realização de atividades extracurriculares que completem

sua formação, vivenciando experiências que permitem sua formação global tanto para o mercado

de trabalho quanto para o desenvolvimento de estudos e atividades acadêmicas. Além dos trabalhos

especializados por área, Petianos UERJ desenvolvem um projeto interdisciplinar cujo objetivo é a

melhor qualificação profissional e a formação de cidadãos plenos.

IX.5 – Programa de Estudantes-Convênio de Graduação - PEC-G/MRE

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G/MRE) oferece

oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o

Brasil mantém acordos educacionais e culturais. Desenvolvido pelos ministérios das Relações

Exteriores e da Educação, em parceria com universidades públicas e particulares, dentre elas, a

UERJ. O aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a graduação. Em contrapartida, deve

atender a alguns critérios; entre eles, provar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, ter

certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em língua portuguesa,

no caso dos alunos de nações fora da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). São

selecionadas preferencialmente pessoas inseridas em programas de desenvolvimento

socioeconômico, acordados entre o Brasil e seus países de origem. Os acordos determinam a
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adoção pelo aluno do compromisso de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se

graduou.

IX. 6 – Programa de Mobilidade Nacional UERJ/ABRUEM

A UERJ inicia sua participação no Edital 2016.1 do Programa de Mobilidade Nacional

UERJ/ABRUEM.

Experimentar novas realidades e vivenciar trocas culturais é o intuito do Programa

oferecido aos estudantes das 45 universidades filiadas à Associação dos Reitores de Universidades

Estaduais e Municipais (Abruem). Por meio do Programa de Mobilidade Nacional (PMN) os

estudantes das instituições filiadas poderão escolher as que ofereçam maiores oportunidades para o

enriquecimento pessoal e profissional, de acordo com o perfil do curso.

As instituições lançaram editais próprios para receberem estudantes em seus cursos e da

mesma forma podem enviar seus alunos. Todos os prazos, dentre eles os de envio de candidatura e

de divulgação de resultados, serão definidos individualmente pelas instituições.

Dentre as exigências para a candidatura dos estudantes estão um plano de estudos

aprovado pelo coordenador do curso de origem, bem como uma carta de recomendação assinada

pelo departamento da Universidade de origem responsável pela mobilidade acadêmica. Todas essas

informações referentes ao modelo de plano de estudos serão disponibilizados pelas instituições

parceiras.

IX.7 – Projeto Uerjianos pelo mundo

O projeto Uerjianos pelo mundo tem como objetivo aproximar os alunos que estão

realizando o intercâmbio acadêmico, daqueles que pretendem fazê-lo, ou ainda, daqueles que não

tenham a pretensão de realiza-lo, para que tomem conhecimento das atividades que através desse

são realizadas. O Projeto surge como incentivo aos alunos, na realização de intercâmbios, através

da utilização do Facebook e do blog destinado ao mesmo, no compartilhamento e na troca de

informações e experiências que contribuam para uma formação educacional, na medida em que é

gerado um conhecimento globalizado.

Endereços eletrônicos para consulta:

blog http://uerjianospelomundo.blogspot.com.br/

e-mail uerjianospelomundo@gmail.com

Facebook http://www.facebook.com/UerJianosPeloMundo

e twitter @UERJpeloMundo

Facebook http://www.facebook.com/groups/206722649362524/?fref=ts
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IX.8 – Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores em Ciências –
LIFE/CAPES

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE concebido a partir do

Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares da CAPES é composto por profissionais do

Instituto de Física, da Faculdade de Educação, do Instituto de Biologia e do Laboratório de

Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo como foco a Educação em Ciências. Os projetos

visam a inovação das práticas pedagógicas, a interdisciplinaridade e a inclusão, através da

reconstrução de experimentos históricos com a utilização de novas linguagens e tecnologias de

informação e comunicação (TIC) nos cursos de formação inicial. O pleno desenvolvimento das

atividades ocorre com a transferência desses novos produtos para escolas de Educação Básica que

recebem os licenciandos da UERJ.

Na UERJ, o Laboratório foi denominado: Laboratório Interdisciplinar de Ensino de

Ciências – LIEC e está situado no Pavilhão João Lyra Filho, 3º. Andar, Bloco F, sala 3009, sob a

responsabilidade do Instituto de Física.

IX.9 – Projeto UERJ acessível

O Projeto UERJ Acessível tem como missão mapear o quantitativo de alunos de

graduação com deficiência e, dessa maneira, planejar o adequado atendimento de suas necessidades

educacionais para que possam realizar seus estudos e participar integralmente das atividades

oferecidas pela Universidade. O mapeamento é realizado a partir do preenchimento semestral de

formulário disponível em www.alunoonline.uerj.br, cuja análise propiciará o devido

encaminhamento às Unidades Acadêmicas e aos núcleos de apoio: o Programa Rompendo

Barreiras e o Núcleo de Acolhida ao Estudante.

Endereços eletrônicos para cfonsulta:

Site: www.alunoonline.uerj.br

www.latic.uerj.br/uerjacessivel

uerjrompendobarreiras.blogspot.com.br/

www.uerjpelavida.uerj.br/nace.html

IX.10 – Projeto Divulga EaD UERJ

O Projeto compreende a divulgação da EAD da UERJ através de um blog
(uerjead.blogspot.com.br) e página na rede nacional Facebook, dos cursos de graduação da UERJ,
oferecidos na modalidade a distância, através do Consórcio Cederj, supervisionado pelo Núcleo
Estruturante de Educação a Distância da COPEI/SR-1.

Também faz a divulgação dos cursos através de visitas a escolas da rede pública
associado ao PROEM do DSEA e vistas a pré-vestibulares sociais.
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IX.11 – Revista Eletrônica do Vestibular

A Revista Eletrônica do Vestibular da UERJ – ISSN 1984-1606 – é uma publicação

online, de periodicidade quadrimestral, criada com o objetivo de estabelecer um canal permanente

entre a universidade e o público do ensino médio em geral.  Por meio da interatividade presente em

todas as suas seções, alunos e professores poderão aprofundar o contato com a comunidade

acadêmica.

Seu conteúdo está estruturado por seções como colunas, entrevistas, carreiras e textos

comentados.  Além disso, as questões de prova do Vestibular Estadual são apresentadas com

comentários das respectivas bancas elaboradoras.

O endereço eletrônico da revista é: http://www.revista.vestibular.uerj.br e o e-mail de

contato: revista.vestibular@uerj.br.

IX.12 – Revista Aproximando

A Revista Aproximando destina-se à divulgação dos diversos projetos desenvolvidos na

UERJ no âmbito das graduações presencial e a distância.

Aproximando é uma publicação eletrônica da Sub-Reitoria de Graduação da UERJ,

gerenciada pelo LaTIC - Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação, que pertence a

COPEI - Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e Inovação da SR1.

IX.13 – O Vestibular vai ao Ensino Médio

O projeto “O Vestibular vai ao Ensino Médio”, de caráter informativo pedagógico,

dirigido não só aos candidatos, mas também às escolas, tem por objetivo esclarecer o

funcionamento do processo de seleção, coordenado pelo Departamento de Seleção Acadêmica.

Para a execução do projeto, um profissional do DSEA visita as escolas interessadas e

conversa diretamente com os vestibulandos, apresentando não apenas normas, calendários e demais

condições presentes nos editais, mas também as especificidades de cada etapa do processo seletivo,

estabelecendo um vínculo com o jovem.

IX.14 – Sistema de Informações sobre o desempenho das Instituições de Ensino

Médio no Vestibular – SISDEV

O Projeto SISDEV analisa os resultados dos exames para ingresso nos cursos de

graduação, o que permite, ao longo do tempo, o aperfeiçoamento dos instrumentos de aferição dos

candidatos e do processo geral de seleção.

A fim de propiciar às instituições de ensino médio a possibilidade de também analisar

esses resultados e, por meio deles, poder refletir sobre o trabalho que desenvolvem, o DSEA
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elaborou o Sistema de Informações sobre o Desempenho das Instituições de Ensino Médio no

Vestibular – SISDEV.

O objetivo do SISDEV é, essencialmente, colaborar com os profissionais das escolas

em uma possível reflexão sobre os conteúdos programáticos em foco aulas e sobre as metodologias

de ensino adotadas.

IX.15 – Acervo dos Currículos de Graduação da UERJ

O DEP é responsável institucional pela análise, implantação e guarda dos processos de

reformulação e criação de todos os currículos dos cursos de Graduação da UERJ, licenciatura e

bacharelado. Ao longo do processo de estruturação acadêmica tal qual nos conhecemos hoje, a

Universidade passou por diversas mudanças curriculares e estruturais que são parte importante da

construção histórica e social do nosso Estado. O arquivamento e a consulta desse material até o

momento não favorece e/ou viabiliza a consulta e a pesquisa por parte das Unidades Acadêmicas,

dos Departamentos, dos alunos de Graduação e de Pós-graduação dessa e de outras instituições. Ao

longo dos anos por conta da falta de recursos humanos e de uma gerência que fosse específica para

o acervo tivemos um déficit no nosso material arquivado e consequentemente uma estagnação nas

atividades. Sendo assim, a partir desse projeto, espera-se principalmente reconstruir um acervo que

tem grande importância bibliográfica para a leitura de nossas estruturas sociais, bem como, realizar

um levantamento completo sobre as concepções pedagógicas que levaram cada uma das Unidades

Acadêmicas da UERJ a optarem pelos modelos curriculares presentes em nosso acervo. Esse

material nos oferece um produto muito rico no que diz respeito às pesquisas pedagógicas, e aos

avanços tecnológicos pelos quais passamos década a década.

O objetivo do Projeto é disseminar informações, que é uma importante ferramenta para

o crescimento de uma sociedade. Sendo assim, manter as informações presentes no acervo de

currículos restritas para a consulta de poucos iria contra tudo aquilo que pregamos na Academia.

Julgamos que promover a divulgação de todos os dados que são relevantes e podem fazer a

diferença em pesquisas pedagógicas seria uma total incoerência com a filosofia da

nossa Universidade. Por isso entendemos que disponibilizar as informações do acervo currículos

para a pesquisa seria um incentivo tanto para a produção de material bibliográfico, quanto para a

análise dos nossos currículos de graduação.

IX.16 – Censo dos alunos de graduação

Idealizado pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica – DEP, o Censo

da Graduação tem dois objetivos distintos: um deles é subsidiar a elaboração dos Projetos

Pedagógicos das Unidades Acadêmicas e, o outro, disponibilizar uma ferramenta para definição e
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aprimoramento de ações e estratégias da Administração Central voltadas para o aperfeiçoamento do

ensino de graduação.

A cada dois anos o DEP se prepara para a realização do Censo da Graduação, desde o

aperfeiçoamento dos instrumentos, acompanhamento dos acessos aos questionários realizados via

internet, tratamento dos dados, à divulgação e distribuição dos resultados. Contamos com a

colaboração fundamental de alguns setores da Universidade para o sucesso desse projeto, tais como

o Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura – NIESC/VR e a Diretoria de Informática -

DINFO, sem os quais não seria possível viabilizá-lo, o que reafirma a importância do trabalho

integrado.

Ao longo dos anos, tem ocorrido uma boa participação do corpo discente, cujos dados

também são apresentados no Censo. Contamos com a participação voluntária de aproximadamente

93% dos estudantes, que respondem a um questionário “on line”, sempre durante o período de

inscrição em disciplinas.

Por conta dessa amostra significativa, o Censo permite conhecer melhor nosso corpo

discente, seu perfil, suas necessidades e dificuldades em relação ao curso, professores, bibliotecas,

instalações físicas, entre outras informações.

IX.17 – Ementário Eletrônico

Disponibiliza as ementas das disciplinas dos cursos de graduação vigentes na UERJ para

consultas on-line, atualizando-as a medida que as reformas curriculares forem ocorrendo.

A implantação do ementário on-line atenderá os requisitos da Portaria MEC Nº 2.864, de

24 de agosto de 2005.

A ementa existe com a finalidade de definir: a carga horária, o número de créditos, a

bibliografia e os conteúdos a serem ministrados em cada disciplina. Sua disponibilização on-line é

importante para que a consulta seja ágil e eficiente, em especial para os alunos no momento da

inscrição em disciplinas.

Temos atualmente 91 dos 100 cursos com todas as ementas das respectivas grades

curriculares digitalizadas e passíveis de consulta, perfazendo um total de 3920 ementas.

Já iniciamos os procedimentos para disponibilizar as ementas das disciplinas eletivas, sendo esse
nosso objetivo até o final de 2014.
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IX.18 – Siga as setas

A sociedade moderna caracteriza-se pela necessidade de humanização das relações

cotidianas. Através do projeto Siga as Setas buscamos estreitar vínculos com os grupos de interesse

para visitação à UERJ.

Nossos jovens “sofrem” constantes pressões no período de preparação para os exames de

vestibular. Medo, insegurança, cobranças familiares, sociais, pessoais, fragilidade às pressões como

a concorrência cada vez maior, são frequentes nesse período, sem falar da possibilidade dele ainda

não ter a maturidade para uma escolha profissional.

Uma forma de diminuir esta ansiedade é poder conversar com um especialista em orientação

vocacional e conhecer o ambiente acadêmico, ainda que de forma sucinta. Por isso o Projeto Siga

as Setas apresenta a UERJ e possibilita um contato com este profissional.

Na busca por disponibilizar informações que ajudem o jovem, neste momento de escolha

profissional a UERJ, através do Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP-SR1),

desenvolve há 13 anos o Projeto Siga as Setas, como uma importante ferramenta para que os

estudantes do Ensino Médio das redes pública e privada, que buscam maiores informações sobre a

Universidade conheçam e tenham um contato presencial com o meio acadêmico e seus cursos,

dirimindo possíveis dúvidas, despertando vocações e, assim, contribuindo para uma escolha mais

consciente das carreiras acadêmica e profissional.

Para tanto, o DEP, através de uma palestra interativa, desenvolve ações que possibilitam ao

aluno conhecer o espaço físico e interagir com a comunidade acadêmica, bem como aborda

questões importantes que vão auxiliar esses discentes na escolha profissional, ressaltando a

importância da boa formação na inserção do mercado profissional e a competência da UERJ para

atender às demandas da sociedade contemporânea.

IX.19 – Mostra de Estágios da UERJ

A Mostra de Estágios da UERJ é realizada anualmente pelo CETREINA, tendo por

objetivo, divulgar os projetos desenvolvidos pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas da

UERJ, contando com a participação dos bolsistas integrantes dos Projetos, nas modalidades Estágio

Interno Complementar, Iniciação à Docência e Monitoria.

Ela Estreita parcerias entre a UERJ e as diversas Empresas, possibilitando a divulgação das

mesmas, bem como os programas de estágios/trainee para os alunos da UERJ e a comunidade em

geral, fornecendo informações sobre o mercado do trabalho, sua tendência e exigências, abrindo

espaço para apresentações/cursos com temas ligados à carreira, mercado de trabalho e afins.
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IX. 20 – Ciência sem Fronteiras

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

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio

do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por

meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino

Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover

intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a

finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e

inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou

estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa,

bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento

especializado no exterior.

O Programa Ciência sem Fronteiras visa propiciar a formação de recursos humanos

altamente qualificados nas melhores universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com

vistas a promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando estudos e

pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a expansão significativa do intercâmbio e da

mobilidade de graduandos e graduados.

Na UERJ o Programa está vinculado ao Departamento de Cooperação Internacional-

DCI/SR-2, mas, no que tange à graduação, é coordenado pela Sub-reitoria de Graduação em

conjunto com a Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.

O Programa Ciências sem Fronteiras acompanha também a mobilidade estudantil dos

graduandos da UERJ, que complementam seus estudos em Instituições de Ensino Superior

estrangeiras, através de seleção pelo Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) e de

Convênios. Na UERJ especificamente, supervisiona ainda os estudantes oriundos de países em

desenvolvimento, em especial, da África e da América Latina, e selecionados através do Programa

de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), cuja graduação é realizada na íntegra na

Universidade.

IX. 21 – Semana de Graduação

A Semana de Graduação é um evento organizado pela SR-1 e que integra a UERJ Sem

Muros, geralmente realizado na última semana de setembro.  O evento abre as portas da UERJ para

a sociedade fluminense, oportunizando a troca de saberes desenvolvidos em ensino, pesquisa e

extensão.  A Semana de Graduação apresenta as atividades desenvolvidas por estudantes bolsistas
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de Estágio Interno Complementar, Iniciação à Docência e Monitoria, além de projetos finais de

curso e monografia; atividade em inserção em práticas acadêmicas – PROINCIAR; Atividades

Desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial (PET/MEC), Programa Institucional de Bolsa

de Iniciação à Docência (PIBID/Capes) e Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares

(LIFE/LIEC) da Capes.

A Semana de Graduação premia os melhores trabalhos de cada categoria com o prêmio

Fernando Sgarbi Lima.

X – Das bolsas/estágios oferecidos pela Sub-reitoria de Graduação

O programa de estágios e bolsas, coordenado pela Sub-Reitoria de Graduação (SR-1)

através do Cetreina, visa auxiliar o aluno na inserção no mercado de trabalho. Nosso objetivo é

complementar a formação profissional, despertar vocações para a pesquisa, estimular a vivência

social, minimizar a evasão universitária e desenvolver os conhecimentos teóricos e o espírito crítico

do aluno.

A Uerj oferece anualmente cerca de 4 mil bolsas de estágio divididas entre estágios

internos, com atividades desenvolvidas na própria Universidade, e externos nas várias empresas

conveniadas.

Atualmente, a UERJ oferece aos estudantes de graduação 5 modalidades de bolsas. São

elas: Estágio Interno Complementar, Iniciação à Docência, Monitoria, Iniciação Científica e

Extensão, essas duas últimas vinculadas diretamente à SR-2 e SR-3 respectivamente.

X.1 – Estágio interno complementar

Estágio Interno Complementar compreende as atividades técnico-profissionais realizadas

pelo estudante com base em projeto/plano de trabalho específico relacionado à sua área de

formação, onde o bolsista realiza práticas supervisionadas visando a complementação acadêmica.

Os projetos serão desenvolvidos durante o período letivo, exceto aqueles que justificarem o início

em outro período.

As oportunidades de estágios oferecidas pelo site do CETREINA destinam-se

exclusivamente aos alunos da UERJ.

O CETREINA tem responsabilidade administrativa sobre todas as bolsas, no que se refere

ao controle dos prazos para contratar os alunos.

X.2 - Estágio externo

O estágio externo é formalizado através de um contrato denominado Termo de

Compromisso de Estágio (TCE). Os TCEs devem ser entregues no balcão de atendimento do

CETREINA, em três vias originais, assinadas pelo aluno e pela empresa/instituição conveniada
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com a UERJ. No caso de haver intermediação através de agentes de integração (CIEE, MUDES,

etc), serão exigidas quatro vias, assinadas também pelo representante do agente de integração.

A partir da entrada do documento (TCE) no CETREINA, ele é analisado e o prazo para sua

devolução ao aluno é de 48 horas, caso todas as condições estejam atendidas. O aluno retira, no

balcão de atendimento do CETREINA, duas vias assinadas, devendo uma via ficar em seu poder e

a outra ser entregue à empresa conveniada. A terceira via ficará arquivada no CETREINA. Caso o

TCE não esteja disponível no balcão do departamento, o aluno deverá dirigir-se à Chefia da Seção

ou à Direção.

Condições mínimas:

A carga horária de estágio deve ser compatível com as atividades acadêmicas dos alunos,

não podendo ser superior a 06 horas diárias ou 30 horas semanais (Lei Nº 3547/2001 e AE-017/99);

 Os Termos de Compromisso de estágio (TCE) devem ter duração máxima de 6 meses,

podendo ser renovados (aditados) por igual período, até, um máximo de 24 meses em cada

empresa (Ato Executivo 017/99);

 Para firmar Termo de Compromisso de Estágio, a empresa deverá ser conveniada com a

UERJ.

X.3 – Iniciação à docência

A Iniciação à docência compreende o conjunto de atividades ligadas a projetos que

estimulem o desenvolvimento e a utilização de metodologias inovadoras que venham a contribuir

na qualidade da educação básica e do ensino médio.  É voltado, portanto, para alunos de graduação

das áreas de Licenciatura.  Os projetos serão desenvolvidos durante o período letivo, exceto aqueles

que justificarem o início em outro período.

X.4 – Monitoria

A Monitoria compreende a participação de alunos de graduação em atividades de ensino e

pesquisa, supervisionadas por um professor orientador, tendo em vista o desenvolvimento de

potencialidades para a docência universitária e a investigação científica.  O aluno é selecionado

mediante concurso nas unidades, nos prazos previstos no calendário escolar.  A monitoria será

desenvolvida durante o período letivo.

X.5 – Bolsa permanência

Todo aluno oriundo do sistema de cotas tem direito à Bolsa Permanência, que vigora

durante todo o curso universitário do estudante cotista que mantiver a condição de carente em

cumprimento da Lei 5346, sancionada em 11 de dezembro de 2008. A Bolsa Permanência possui o

mesmo valor das demais modalidades de bolsas internas da UERJ.
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XI – Prêmios e premiações instituídos pela SR-1

XI.1 – Prêmio de Graduação Fernando Sgarbi Lima

O Prêmio de Graduação Fernando Sgarbi Lima, instituído pela Sub-reitoria de Graduação,

é avaliado durante a Semana de Graduação, no âmbito da UERJ Sem Muros, visando destacar os

melhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos de graduação, em atividades de ensino.

XI.2 – Prêmio Docência ao Ensino Anísio Teixeira

O Prêmio Docência ao Ensino Anísio Teixeira, instituído pela Sub-reitoria de Graduação,

tem como objetivo valorizar o trabalho dos docentes cuja dedicação vem transformando o ensino e

incentivando a formação discente.

O reconhecimento ao mérito deverá ser apontado pelos alunos de graduação, através de

indicação aberta no site www.alunoonline.uerj.br e a premiação ocorrerá durante as comemorações

de aniversário da UERJ.

XI.3 – Prêmio Lená Medeiros de Menezes

O Prêmio Lená Medeiros de Menezes, instituído pela Sub-reitoria de Graduação, laureará

as ações de inovação nas licenciaturas presenciais e a distância, sendo concedido anualmente,

durante as comemorações de aniversário da UERJ.
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XII - Códigos e Siglas utilizados na nomenclatura interna da UERJ (tabelas)

SIGLAS DOS CENTROS SETORIAIS E UNIDADES ACADÊMICAS

CEH CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
SIGLAS UNIDADES ACADÊMICAS

ART INSTITUTO DE ARTES
EDU FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FCS FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FEBF FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA FLUMINENSE
FFP FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SÃO GONÇALO
IEFD INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
ILE INSTITUTO DE LETRAS
PSI INSTITUTO DE PSICOLOGIA

CTC CENTRO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
SIGLAS UNIDADES ACADÊMICAS

ESDI ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL
FAOC FACULDADE DE OCEANOGRAFIA
FAT FACULDADE DE TECNOLOGIA
FEN FACULDADE DE ENGENHARIA
FIS INSTITUTO DE FÍSICA
FGEL FACULDADE DE GEOLOGIA
IGEOG INSTITUTO DE GEOGRAFIA
IME INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
IPRJ INSTITUTO POLITÉCNICO
QUI INSTITUTO DE QUÍMICA

CBI CENTRO BIOMÉDICO
SIGLAS UNIDADES ACADÊMICAS

IBRAG INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES
ENF FACULDADE DE ENFERMAGEM
FCM FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
NUT INSTITUTO DE NUTRIÇÃO
ODO FACULDADE DE ODONTOLOGIA

CCS CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
SIGLAS UNIDADES ACADÊMICAS

DIR FACULDADE DE DIREITO
FAF FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FCE FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
FSS FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL
IFCH INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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XIII – Anexos

ANEXO I - Campis Universitários

Campus de
Teresópolis Campus

de Nova
Friburgo

Campus
de

Resende

Campus de
Duque de Caxias

Campus
de São

Gonçalo
CAMPI DA UERJ NO
ESTADO DO RIO DE

JANEIRO

Campus
Rio

Comprido
(CAP)

Campus
Maracanã

Campus
Biomédico

Campus
Centro
do RJ

CAMPI DA UERJ NA CIDADE
DO RIO DE  JANEIRO
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ANEXO II – Graduação de Excelência – Recortes de egressos

FÁBIO LOPEZ
“...a ESDI tem uma grade de disciplinas voltada não
só para a prática profissional, mas para a pesquisa e

o pensamento em design, incentivando os alunos a
exercerem a profissão de maneira sempre
questionadora e multidisciplinar. Na ESDI

aprendemos a resolver problemas pelo design e não
a repetir soluções de design - e essa é uma lição

importante que fica para toda vida. Uma vez
Esdiano, nunca Exdiano...”

Fábio graduou-se em 200e tornou-se designer e
mestre pela Escola de Desenho Industrial-ESDI em
2009, atualmente é Professor do Depto. de Artes e
Design da PUC-Rio e do curso de Typofreaks, é
também coordenador técnico da Bienal Latino-

Americana de Tipografia e sócio da ADG-Brasil.

ELEN DE ALENCAR
“...Levando em conta que o curso me deu as bases
técnicas e o diploma para buscar meu espaço no

mercado, a disponibilidade e dedicação dos
professores ajudaram muito a nos orientar, e isso foi
muito louvável no corpo docente da Oceanografia...”

Elen graduou-se em 1991 pela Faculdade de
Oceanografia – FAOC, antigo IGEOG, é especialista

e mestre em Geologia e Geofísica Marinha pelo
LAGEMAR e há 15 anos desempenha suas funções
como Geofísica na empresa Schlumberger Serviços
de Petróleo, ocupando o cargo de Coordenadora de

Interpretação e Inversão Sísmica para a América
Latina.

.

RODRIGO SILVEIRA RODRIGUES
“...A partir do curso feito pude aprender e crescer
como pessoa e em nível técnico, tive um mundo de

oportunidades após o término e acabei optando
pelo mestrado na própria universidade...”

Rodrigo graduou-se em 2010 como Engenheiro
Mecânico com ênfase em material e petróleo e gás
natural e é mestrando em Ciência e tecnologia de
Materiais, ambos pelo Instituto Politécnico do Rio

de Janeiro – IPRJ. Atualmente desenvolve seu
trabalho na Chemtech Serviços de Engenharia e

Software, a Siemens Business, na área de análises
de flexibilidade e suportação de tubulações

industriais.

ANA FLÁVIA COSTA ECCARD

“...o curso de Filosofia da UERJ é um dos mais
completos, pois oferece um currículo variado que

perpassa a filosofia clássica antiga, moderna,
contemporânea, além das pesquisas...

...Outro ponto importante é o estágio no CAP-
UERJ, é nesse momento que saímos da teoria e

entramos na prática. Pude constatar essas
afirmações quando entrei no mercado de trabalho

e me percebi razoavelmente bem formada...”

Ana Flávia graduou-se em 2011 no curso de
Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas – IFCH. Atualmente cursa Mestrado em
Filosofia na PUC-RJ.

FERNANDO HENRIQUES

“...Devido aos trabalhos de campo realizados pela
Faculdade de Geologia, tive a oportunidade de

aprofundar meus conhecimentos geológicos vendo
na prática o que foi ensinado na teoria, aprendi a

trabalhar em grupo, liderar e a solucionar
problemas. Toda esta experiência foi de

fundamental importância para meu crescimento
pessoal e profissional atualmente...”

Fernando graduou-se em 2010 como Geólogo pela
Faculdade de Geologia. Atualmente atua como
Mud Logger, Embarcado em Regime Offshore.

ANDERSON COSTA

“...Os profissionais que fazem parte do corpo
docente da Uerj, em sua maioria, são profissionais
por excelência e corroboraram integralmente com

o que sou hoje em dia...”

Anderson graduou-se em 2010 e se formou Mestre
em 2013, mesmo ano em que ingressou no

Doutorado, todos pela Faculdade de Geologia -
FGEL. Atualmente é Professor Substituto de

Mineralogia Óptica da Faculdade de Geologia da
UERJ.

JULIA BEATRIZ G. DA SILVA CARVALHO
“...O curso de Letras me trouxe um

amadurecimento tanto pessoal quanto acadêmico...
No âmbito acadêmico e profissional, posso afirmar

que toda a minha formação, teórica e prática, se
deve à excelência dos profissionais com os quais

tive a oportunidade de estudar e conviver durante
o curso...”

Julia graduou-se em 2011 e cursa Especialização
em Docência da Língua Inglesa no Instituto de

Letras. É Professora da Cultura Inglesa e Duque de
Caxias e Professora do Segundo Segmento do
Ensino Fundamental no Município de Itaguaí.

EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES

“...A estrutura física da Faculdade de Formação
de Professores possibilita o constante contato
entre estudantes e professores dos diferentes

cursos (Biologia, Letras, História, Geografia e
Matemática) viabilizando que os estudantes

transitem nestas áreas de conhecimento o que
influencia na construção de  uma visão crítica e

política das Ciência Biológicas...”

Eduardo graduou-se em 2005 pela Faculdade de
Formação de Professores-FFP curso de Biologia,

formou-se Mestre, Doutor e Pós-Doutor pelo
IBCCF-UFRJ e atualmente é Professor adjunto
da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ.
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ANEXO II – Graduação de Excelência – Recortes de egressos

LUIS MAURÍCIO SALGADO ALVES CORREA
“...O curso de Geologia me proporcionou inúmeros
aperfeiçoamentos. Primeiro, eu perdi totalmente o
medo das matérias de Exatas (cálculos, álgebras,

físicas e químicas). As várias oportunidades que tive
de viajar pelo Brasil, a fim de realizar trabalhos de

campo e participar de congressos, foram
extremamente gratificantes e enriquecedoras...”

Luis Maurício graduou-se em 2005 como Geólogo e
se tornou Mestre em 2007, ambos pela Faculdade de
Geologia - FGEL. Trabalha atualmente na Petrobrás

como Geólogo de Exploração, Especialista em
Modelagem Numérica de Bacias Sedimentares.

YONARA JUREMA ANDRADE COSTA
“...Costumo dizer aos meus alunos que os quatro
melhores anos da minha vida eu passei dentro da

UERJ. A universidade me ofereceu inúmeras
possibilidades... ...A convivência com o corpo

docente da FFP/UERJ e com os contemporâneos de
graduação foi um aprendizado para além da vida

acadêmica, foi projeto de vida!...”

Yonara graduou-se em 1998 no curso de Letras da
Faculdade de Formação de Professores – FFP e se
tornou Mestre em Literatura Brasileira pela UFRJ

em 2004. Atua como Professora do SESI e da
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro

e desde 2010, ministra Oficina de Português na
UERJ.

HELDER FERREIRA
“...Embora tenha me formado em uma das
primeiras turmas da oceanografia da UERJ, o
curso me abriu oportunidades, a começar pela
própria grade, diversa... ...Isto nos deu uma
formação, se, por um lado, generalist, por outro
flexível do ponto-de-vista da necessidade de
estudar o ambiente de forma holística...”

Helder graduou-se em 1985 pela Faculdade de
Oceanografia, antigo IGEOG. Trabalhando há
mais de 27 anos na área, hoje desempenha a
função de Gerente de SMS, EHS Maneger, na
empresa Anadarko Exploração e Produção.

DANIEL QUEIROZ PEREIRA

“...sempre acreditei que, através desta profissão,
poderia contribuir para a realização da justiça e
construção de uma sociedade mais democrática e
igualitária.... ...devo quase toda minha formação à
UERJ, pois tive a oportunidade de cursar o
Bacharelado, Mestrado e Doutorado em Direito
nesta instituição...”

Daniel graduou-se em 2006, formou-se Mestre e
Doutor também pela Faculdade de Direito/UERJ.
Atualmente é Professor Assistente de Legislação
Social da UNIRIO, mas continua seu vínculo com a
UERJ, sendo Coordenador Editorial da Revista
Quaestio Iuris da Pós-Graduação em Direito.

RENAN TORRES FERNANDES

“...Posso dizer que ter cursado a Faculdade de
Direito da UERJ foi, até o presente momento, o
passo mais decisivo de minha carreira, pois me
propiciou uma formação de excelência...”

Renan graduou-se em 2010, pela Faculdade de
Direito da UERJ. Atualmente desempenha a
função de Procurador do Município de São
Gonçalo/RJ.

CYNTHIA MACIEL DUARTE

“...O curso, na verdade, especialmente o de
Relações Públicas, foi o início da minha carreira
profissional. Sem ele não teria ingressado no
mercado de Comunicação. E a qualidade dos
professores fez muita diferença...”

Cynthia graduou-se em Relações Públicas em
2004 e em Jornalismo no ano de 2011 ambos pela
Faculdade de Comunicação Social. Atualmente
cursa o Mestrado em Comunicação na linha de
tecnologia e cultura na UERJ.

LÍVIA CARDOSO

“...O curso me possibilitou um crescimento
pessoal muito bom. Tive a oportunidade de
aprender muito e de crescer enquanto profissional
e pessoa. Foi um curso muito enriquecedor e que
possibilitou forte aproximação com a prática e
boa experiência profissional em função dos
estágios curriculares...”

Lívia graduou-se em 2008, pelo Instituto de
Nutrição, fez residência em Saúde da Família na
Fiocruz e Mestrado em Saúde Pública. Atualmente
desempenha suas funções como Gerente de
Unidade de Saúde em Bangu/RJ.

VERÔNICA MIRANDA DAMASCENO
“...A Filosofia mudou minha vida! Meu modo de
pensar o mundo, de enfrentar os problemas...
...Tenho muito a agradecer ao corpo docente do
Departamento de Filosofia dessa Universidade...”

Verônica graduou-se em 1999, fez Mestrado (2002)
e Doutorado (2008) em Filosofia, ambos pelo
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e está
cursando o Pós-Doutorado na UNICAMP.
Atualmente desempenha suas funções como
Professora Adjunta da Escola de Belas Artes (UFRJ)
e como Coordenadora de Filosofia do Projeto Nova
Eja, através de convênio com a Fundação CECIERJ
e Sec. Estado de Educação RJ.

** Cabe esclarecer, que todas as informações, fotos e relatos constantes dos presentes “recortes”, foram devidamente autorizados
pelos alunos egressos da UERJ, acima apresentados. Ressaltamos que, sem a participação efetiva destes, seria impossível a total
completude do presente catálogo.


