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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Os dados gerais sobre a Universidade Federal Fluminense (UFF) encontram-se indicados nas tabelas 

I e II, que versam, respectivamente, sobre a identificação da instituição e a composição da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA):  

Tabela I. Identificação da instituição.  

Nome Universidade Federal Fluminense  

Código  572  

Caracterização  Instituição pública federal  

Estado Rio de Janeiro  

Município  Niterói  

 

Tabela II. Diferentes segmentos membros componentes da CPA.  

DOCENTE 

Antônio de Pádua Brito Serbeto 

José Carlos Vieira Trugilho 

Maria da Penha Cindra Fonseca 

Regina Célia Moreth Bragança 

Sidênia Alves Sidrião de Alencar Mendes 

Walber Paschoal da Silva (Coordenador) 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Liane Regina Maggioni Silva Antunes 

Marilene Sinder 

Nancy Gondin Pedrozo 

DISCENTE 

Guilherme Brandt de Oliveira 

Wilton Dias da Cruz Júnior 

SOCIEDADE CIVIL 

Jansen de Carvalho Perene 

Maria Felisberta Baptista da Trindade 

 

Desde a institucionalização do SINAES, pela Lei nº 10.861, de 14/04/2004, a UFF teve duas CPA. A 

primeira foi nomeada pela Portaria 33.712, de 06/04/05, para um mandato de 1 ano. Essa comissão teve a 



incumbência de propor um regimento para a CPA/UFF e encaminhá-lo ao Conselho Universitário para 

aprovação, elaborar um projeto de avaliação institucional para a Universidade e conduzir o primeiro processo 

avaliativo, nos termos determinados pelo SINAES e de acordo com os princípios do Projeto de Avaliação 

Institucional da UFF, aprovado pelo Conselho Universitário, em 28/09/2005. 

A segunda comissão foi nomeada pela Portaria nº 37.294, de 28/08/2007, também para um mandato 

de um ano, com a incumbência de fazer aprovar, no Conselho Universitário, o regimento da CPA/UFF e 

conduzir o processo de avaliação institucional da UFF, referente ao 2º ciclo de avaliação do SINAES. Esta 

comissão não conseguiu concluir o 2º relatório de avaliação da Universidade antes de findado o seu mandato. 

O período correspondente à vigência do mandato da segunda CPA/UFF foi marcado pela tentativa de 

sensibilização da comunidade universitária em torno da importância da condução autônoma de um processo 

de avaliação, bem como da aprovação, pelo Conselho Universitário (CUV), do Regimento da CPA/UFF, que 

deu-se em 30 de julho de 2008, através da Resolução nº 153/2008, publicada no BS/UFF Ano XXXIX, nº 

083, de  20/05/2009. 

A comissão que ora inicia os seus trabalhos foi designada pela Portaria nº 39.941, de 30 de março de 

2009, para um mandato de quatro anos, em obediência à disposição no seu Regimento. Sua incumbência é a 

de conduzir o terceiro ciclo avaliativo do SINAES, propondo e conduzindo modificações nos processos 

anteriores, visando alcançar melhores resultados, principalmente no que se refere ao envolvimento dos 

segmentos acadêmicos na avaliação institucional. 

Em razão do fim do mandato da comissão designada em 2007 antes da conclusão do presente 

relatório, a atual comissão o referenda, assina e faz o devido encaminhamento ao INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

 



II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em um ano de trabalho da CPA, foram realizadas as reuniões demonstradas na tabela abaixo. 

Tabela III. Datas e pautas correspondentes das reuniões realizadas pela CPA-UFF, no período de 1 ano.  

Data  Pauta  

5/11/07 Instalação da Comissão e planejamento de suas atividades. 

3/12/07 Revisão da proposta de Regimento Interno da CPA-UFF. 

 

14/01/08 

Revisão da proposta de Regimento Interno da CPA-UFF, a partir das 
modificações realizadas na reunião de 03/12/08. A reunião não ocorreu por 
falta de quorum. 

 

28/01/08 

Reunião extraordinária. Aprovação do texto da proposta de Regimento 
Interno da CPA-UFF para encaminhamento ao Conselho Universitário. A 
reunião não ocorreu por falta de quorum. 

03/03/08 Aprovação do texto da proposta de Regimento Interno da CPA-UFF para 
encaminhamento ao Conselho Universitário. 

 

17/04/08 

Reunião extraordinária. Discussão da sugestão de alteração da proposta de 
Regimento da CPA-UFF apresentada pelo relator do processo no Conselho 
Universitário. A reunião não ocorreu por falta de quorum.  

 

28/04/08 

Encaminhamentos em relação aos processos de avaliação em curso na UFF. 
Encaminhamentos em relação à reorganização da estrutura de apoio à CPA-
UFF. 

 

19/05/08 

Informações sobre o relatório de encerramento dos trabalhos de campo dos 
auditores da CGU. Elaboração de estratégias para ampliar a participação das 
Unidades no processo de auto-avaliação. Deliberação sobre o segundo ciclo 
de avaliação do SINAES. 

16/06/08 Implementação da avaliação institucional pelos servidores técnico-
administrativos. Deliberação sobre o segundo ciclo de avaliação do SINAES. 

 

18/08/08 

Informação sobre Solicitação de Auditoria em relação à avaliação 
institucional da UFF encaminhada por auditores da CGU. Encaminhamentos 
em relação à recomposição da CPA-UFF, com o fim do mandato dos atuais 
membros e aprovação do Regimento. 

 

O trabalho da CPA-UFF foi dedicado, nesse período, às questões mais urgentes, como a aprovação 

do Regimento pelo Conselho Universitário (CUV) e a formulação de estratégias para aumentar a participação 

das Unidades Acadêmicas no processo de avaliação institucional da UFF. As atas das reuniões foram 

publicadas e estão disponíveis em http://www.uff.br/avaliacao/atas. 

Esse período também foi marcado, na UFF, pelo envolvimento das Unidades Acadêmicas na 

discussão do REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 



Federais), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24/04/07. Com a divulgação, pela Secretaria de Educação 

Superior do MEC, da Chamada Pública nº 08/2007, as diversas unidades acadêmicas envolveram-se no debate 

acerca da proposta do governo, bem como na elaboração dos seus projetos de expansão. 

A partir da aprovação, pelo Conselho Universitário, da adesão da UFF ao REUNI, realizada em 

14/12/07, através da Decisão CUV 52/07, cada Unidade Acadêmica iniciou seu próprio processo de discussão 

interna e elaboração de seu correspondente projeto de expansão. A elaboração do projeto de expansão exigiu, 

de cada Unidade, um trabalho de reflexão acerca de sua conjuntura, visando a elaboração de propostas 

concretas de ação sobre a realidade existente, buscando o desenvolvimento futuro.  

Os projetos de expansão foram apresentados a uma Comissão Mista – criada pela administração 

central da Universidade, que encarregou-se de analisar os documentos, emitir parecer sobre os mesmos, 

organizar e encaminhar as propostas, internamente. 

A CPA-UFF acompanhou o processo de discussão interna acerca da adesão da UFF ao REUNI, bem 

como a análise das propostas de expansão das Unidades Acadêmicas apresentadas à Comissão Mista. Ao 

fazer esse acompanhamento, verificou que havia ocorrido um processo de análise e reflexão dos dados 

institucionais, embora esse  não tivesse o propósito inicial de servir à auto-avaliação institucional. Em reunião 

realizada no dia 19/05/08, os membros da CPA-UFF presentes decidiram, então, aproveitar o projeto de 

expansão elaborado pelas Unidades Acadêmicas com fins de atendimento à proposta de expansão elaborada 

no âmbito do REUNI, também com vistas à avaliação institucional.  

Tendo optado por construir o relatório de auto-avaliação institucional a partir do material construído 

para o REUNI, foi realizada uma consulta a cada Unidade Acadêmica, solicitando autorização para a 

utilização do projeto encaminhado à Comissão Mista do REUNI, também para fins de auto-avaliação. Das 28 

(vinte e oito) unidades consultadas, 22 (vinte e duas) dispuseram seus documentos para análise também por 

parte da CPA-UFF. 

A tabela IV reúne as Unidades Acadêmicas, por Centro, que disponibilizaram ou não seus relatórios 

para análise por parte da CPA-UFF. 

Podemos constatar, observando a tabela IV, que as Unidades Acadêmicas dos então quatro Centros 

Universitários, na sua quase maioria, disponibilizaram seu projeto de expansão para análise, com fins de 

avaliação, pela CPA-UFF. Isso permitiu alcançar uma maior participação das Unidades no processo de 

avaliação institucional da Universidade. Esse fato não significa, no entanto, que houve uma maior 

sensibilização e compreensão acerca da importância de se realizar um processo de auto-avaliação 

institucional. A motivação para realização de um esforço de avaliação deu-se, em primeiro lugar, pela vontade 

e interesse em atender ao chamado do REUNI, que vislumbrava a oferta de recursos para o desenvolvimento 

institucional.  



Tabela IV. Relatórios disponibilizados para análise da CPA-UFF. 

Centro  Unidades que disponibilizaram o relatório Unidades que não disponibilizaram o relatório 

 

 

CCM  

Instituto Biomédico  

Faculdade de Medicina Veterinária  

Faculdade de Nutrição  

Faculdade de Odontologia  

Faculdade de Farmácia  

Escola de Enfermagem  

 

 

Faculdade de Medicina 

 

 

 

 

CEG  

Instituto de Geociências  

Instituto de Química  

Instituto de Arte e Comunicação Social  

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia  

Instituto de Biologia  

Educação Matemática  

Instituto de Letras  

Instituto de Matemática  

Instituto de Física  

 

 

 

 

Educação Física 



 

 

CES  

Faculdade de Economia   

Faculdade de Educação   

Escola de Serviço Social  

Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional - Campos dos 

Goytacazes  

Faculdade de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo 

Faculdade de Direito 

Colégio Agrícola Nilo Peçanha 

Colégio Técnico-Agrícola Ildefonso 

Bastos Borges 

 

 

CTC  

Escola de Arquitetura e Urbanismo  

Escola de Engenharia  

Instituto de Computação  

 

Pólo Universitário de Volta Redonda 

 

III – DESENVOLVIMENTO  

Nas páginas seguintes, tecemos considerações acerca das dez diferentes dimensões institucionais estabelecidas pela Lei nº 10.861, de 14.04.2004. Nos 

preocupamos com a identificação do perfil e do significado de nossa atuação institucional, procurando travar um diálogo entre os dados quantitativos e 

qualitativos, buscando atingir o propósito de conhecer a nossa instituição, no que ela tem de específico.  

A missão e o plano de desenvolvimento institucional  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF foi aprovado em dezembro de 2003 (http://www.uff.br/pdi/images/pdicompletoaprovado.pdf), 

destacando como missão institucional “promover a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o 

desenvolvimento auto-sustentado do Brasil”. 

Para a adequada realização de sua missão, a UFF assumiu, a partir da aprovação do seu PDI, a necessidade de reorientar o seu desenvolvimento 

institucional, estabelecendo um conjunto de objetivos institucionais, estratégias e ações correspondentes, em um determinado período de tempo.  

Assim, em abril de 2005, foi aprovado o documento de metas indicando que o eixo central das ações institucionais pautar-se-ia, de um lado, pela 

expansão de vagas e, de outro, pela melhoria qualitativa dos cursos (http://www.uff.br/pdi/images/pdi-metas2005CUV-final.pdf). Posteriormente, em dezembro 



de 2005, foi apresentado pela Comissão de Orçamento e Metas do PDI, um balanço de 2005 e sua proposta de alocação de recursos em 2006 

(http://www.uff.br/pdi/CUV2006-Final.pdf), reconhecendo “as vantagens de um sistema mais aberto e participativo da gestão pública” que permite a oferta de 

uma resposta mais adequada “às demandas represadas e crescentes da comunidade universitária”.  

Conquanto o Projeto Pedagógico Institucional -PPI (http://www.proac.uff.br/downloads/ppi.zip) preceda ao PDI, já que aprovado em julho de 2002, ele 

antecipa a missão esposada no último, na medida em que esclarece ser sua missão “educar estudantes para que sejam cidadãos e cidadãs bem informado(a)s e 

profundamente motivado(a)s, capazes de pensar criticamente e de analisar os problemas com a sociedade, procurando suas soluções e aceitando as 

responsabilidades sociais daí decorrentes; aspira-se, ainda, que sejam capazes de pensar criticamente as mudanças que se operam na sociedade e que tenham 

habilidade de transitar nas diferentes regiões do saber”.  

Constata-se, dessa forma, que os documentos oficiais fundamentais (PDI e PPI) explicitam, de forma inequívoca, os compromissos institucionais e 

balizam a atuação administrativa da UFF. Sem dúvida, há uma clara articulação entre os diferentes documentos, que produzem impacto nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. E, sem dúvida, o maior impacto consiste na transparência com que são tratados os números financeiros da instituição. Há, entretanto, o êxito 

constatado na construção e utilização destes documentos fundamentais, um importante problema que necessita ser enfrentado pela instituição: a utilização 

reducionista do PDI que vem sendo administrado quase exclusivamente como um instrumento para alocação de verbas, quando, na verdade, ele poderia (e 

deveria) estar balizando o debate em torno do modelo de instituição que a universidade deseja ser.  

É, aliás, um bom exemplo dessa frágil articulação, a forma como se traduz o eixo central extraído do PDI para o ano de 2005, ou seja, expansão de vagas 

e melhoria qualitativa dos cursos. Com efeito, tanto para o âmbito da graduação como da pós-graduação, está prevista a criação de novos cursos, sem, contudo, se 

apresentar qualquer indicação das áreas em que eles serão criados e dos locais onde eles serão implantados.  

Nos anos de 2006, 2007 e 2008, a UFF iniciou 08 (oito) novos cursos de graduação 

(http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=startdown&id=39), compreendendo:  

Engenharia do Petróleo e Gás 
Estatística 
Educação Física 
Engenharia de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente 
Cinema e Audiovisual 
Filosofia  
Relações Internacionais 
Odontologia em Nova Friburgo 
 



Podemos constatar, observando a lista dos cursos criados que, nos últimos dois anos, a UFF adotou, no seu modelo de crescimento, a priorização de 

cursos concentrados em áreas específicas, bem como uma forte orientação para a interiorização. Essa tendência é explicada pelo quantitativo de cursos que 

oferece no interior, conforme apresenta a Tabela V. 

Tabela V. Cursos de graduação oferecidos pela UFF em diferentes Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

CURSO MUNICÍPIO 

Administração Itaperuna  

Ciências Contábeis Miracema 

Administração Macaé 

Matemática 

Pedagogia 
Santo Antônio de Pádua 

Serviço Social  Campos dos Goytacazes 

Administração 

Engenharia De Agronegócios  

Engenharia Mecânica 

Engenharia Metalúrgica 

Engenharia De Produção 

Volta Redonda 

Odontologia  Nova Friburgo 

Turismo Quissamã 

Ciência Da Computação 

Engenharia De Produção 

Produção Cultural 

Serviço Social 

Rio das Ostras 

Fonte: PROAC, 2008. 

Em suas atividades, compreendendo cursos de graduação (presencial ou a distância (EaD), pós-graduação e residência médica, a UFF alcança uma 

população discente superior a 25.000 alunos, conforme evidencia a tabela VI.  

Tabela VI. Total de alunos matriculados nos diferentes cursos da UFF, no período de 2003 a 2008. 

 ANO 

Tipos de curso 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Graduação  19.479  18.777 19.095 23.604 22.943 20.738 



EaD  1.263  1.248 3.971 5.070 1.655 3.225 

Especialização 3.744  1.726 3.136 5.696 5.750 

Pós-graduação Stricto Sensu  2601  2.909 3.070 3.028 3.310 3.293 

Residência médica  130  125 127 124 133 145 

Total  27.988  23.759 25.344 34.962 33.737 33.151 

Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos e Pró-Reitoria de Planejamento, 2008. 

A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC) é responsável pela elaboração das principais políticas de ensino de graduação, área de forte atuação 

da Universidade. A principal via de entrada dos alunos nos cursos de graduação tem sido o vestibular. A tabela VII indica como é concorrido esse processo 

seletivo para a UFF, com mais de 50.000 candidatos e uma relação candidato vaga superior a 10. Evidencia, ainda, outro dado importante: o crescimento no 

número de vagas oferecidas pela UFF. Percebemos, com isso, que a universidade vem realizando um relevante esforço de crescimento. Aliás, a expansão e a 

melhoria da qualidade é o eixo central de seu PDI. 

Tabela VII. Número total de vagas, candidatos e relação candidato/vaga nos vestibulares da UFF, no período de 2004 a 2008.  

 ANO 

 2004 2005  2006 2007 2008 

Vagas  4.407  4.817  4.573 4.718 5.388 

Candidatos  50.398  51.649  48.286 45.068 49.275 

Candidatos/vagas  12,3  10,7  10,56 9,55 9,14 

Fonte: COSEAC, 2008 

A PROAC coordena um amplo e consolidado programa de monitoria, que pode ser entendido como uma consistente possibilidade de iniciação à 

docência. Coordena, ainda, programas de estágio, além de um importante programa de mobilidade social, tanto no Brasil como no exterior. Nos últimos anos, na 



esteira do projeto Conexão de Saberes, do MEC, vem sendo efetuado um levantamento das práticas de ação afirmativa, com o propósito de democratizar o acesso 

à educação superior, envolvendo a discussão em torno, principalmente, da política de cotas proposta pelo governo federal.  

O crescimento institucional da UFF vem se verificando, sem dúvida, através da criação de novos cursos, como atesta a tabela VIII. A expansão na ordem 

de 27%, no período de cinco anos, no quantitativo dos cursos de graduação, é um indicador desse crescimento. 

Tabela VIII. Número total dos diferentes cursos oferecidos pela UFF, de 2004 a 2008. 

 ANO 

Tipo de Curso 2004 2005 2006 2007 2008 

Graduação  58 65 66 69 74 

EaD  01 02 02 02 02 

Especialização  116 117  161 133 

Mestrado  43 40 39 38 39 

Doutorado  21 22 24 24 26 

Extensão  115 246   260 

Fonte: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=prvQ_YY89aBcM1nu6Oa5ANg&hl=en. Acesso em 10/04/09. 

A UFF encontra-se em expansão, com a criação de novos cursos. Mas, qual será o impacto desse crescimento por turno? A tabela IX evidencia um fato 

importante: no período de 2006 a 2009, o crescimento da oferta de vagas no turno noturno é da ordem de 87%, considerando os cursos em Niterói e os oferecidos 

nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro. Observamos que cursos que tradicionalmente ofereciam vagas no turno diurno passaram a oferecê-las no 

turno noturno. Este é um dado que indica o compromisso da UFF com o seu projeto de expansão institucional. Uma das ações apontadas no PDI é, por exemplo, 

“Estimular a criação de turnos à noite”.  



Embora de 2003 para 2004, conforme indica a tabela X, tenha havido uma queda nos indicadores de produção científica, ela se revela bastante intensa, 

tendo sido adotados alguns mecanismos de incentivo por parte da correlata pró-reitoria. Dentre esses mecanismos, podemos encontrar: auxílio publicação, auxílio 

formação, auxílio de apoio acadêmico, auxílio tese, auxílio retorno e fluxo contínuo. Podemos afirmar, por conseguinte, que com a adoção das referidas 

providências foi implementada uma política de incentivo à produção científica, cujos resultados ainda são, contudo, bastante incipientes.  

Tabela IX. Número de vagas oferecidas no vestibular da UFF, nos diferentes cursos localizados em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro, no período de 

2006–2009. 

2006 2007 2008 2009 Ord. Nome do curso Cidade 
D N D N D N D N 

01 Pedagogia  Angra dos Reis         
02  Serviço Social Bom Jesus do 

Itabapoana 
  50      

03 Serviço Social Campos dos 
Goytacazes 

100  100  100  100  

04 Administração  Itaperuna   40  40  100   
05 Administração Macaé   40  50    50 
06 Ciências Contábeis Macaé  40  50    50 
07 Direito  Macaé      50  50 
08 Ciências Contábeis Miracema  40    40  40 
09 Administração  Niterói          
10 Arquitetura e Urbanismo Niterói 72  72  72   72 
11 Arquivologia  Niterói 60  60  60   60 
12 Bibliot. e Documentação Niterói 60  60  60   60 
13 Biomedicina  Niterói 40  40  40   50 
14 Ciência da Computação Niterói 90  90  90   100 
15 Ciências Biológicas Niterói 80  80  80   80 
16 Ciências Contábeis Niterói  70  70  80  80 
17 Ciências Econômicas Niterói 80 80 80 80 80 80 80 80 
18 Ciências Sociais Niterói 45 45 45 45 45 45 45 45 
19 Cinema e Audiovisual Niterói     50  60  
20 Comunicação Social Niterói 130  130  80   80 
21 Direito  Niterói 100 100 100 100 100 100 100 100 
22 Educação Física Niterói   40  50  50  
23 Enfermagem  Niterói 100  100  100  100  
24 Engenharia Agrícola Niterói 80  80  80  80  
25 Engenharia Civil Niterói 80  80  80  80  
26 Engenharia de Produção Niterói 70  70  80  80  
27 En. de Recursos Hídricos e do 

Meio Ambiente 
Niterói    80  80  90 

28 Engenharia de Telecomunicações  Niterói 90  90  80  80  
29 Engenharia do Petróleo Niterói 30  30  30  30  



30 Engenharia Elétrica Niterói 70  70  70  70  
31 Engenharia Mecânica Niterói 80  80  80  80  
32 Engenharia Química Niterói 80  80  80  80  
33 Estatística  Niterói   60  60  60  
34 Estudos de Mídia Niterói 40  40  40  50  
35 Farmácia Niterói 100  100  100  100  
36 Filosofia  Niterói     40  40  
37 Física  Niterói 96 20 96 20 96 20 96 20 
38 Geofísica  Niterói 20  20  20  20  
39 Geografia  Niterói 50 50 50 50 50 50 50 50 
40 História  Niterói 90 90 90 90 90 90 90 90 
41 Letras  Niterói 165 50 140 75 150 80 130 120 
42 Matemática  Niterói 120  120  60 80 70 70 
43 Medicina  Niterói 160  160  160  160  
44 Medicina Veterinária Niterói 100  100  100  100  
45 Nutrição  Niterói 60  60  60  70  
46 Odontologia  Niterói 80  80  80  80  
47 Pedagogia  Niterói 160  160  160  160  
48 Produção Cultural Niterói 50  50  50  50  
49 Psicologia  Niterói 90  90  90  90  
50 Química  Niterói 40 20 40 20 40 20 40 20 
51 Química Industrial Niterói 40  40  40  40  
52 Relações Internacionais Niterói     60  30  
53 Serviço Social Niterói 200  140  110 110 110 110 
54 Turismo  Niterói 40  45  80  80  
55 Odontologia  Nova Friburgo     120  120  
56 Matemática  Pádua   70  70  40  50 
57 Pedagogia  Pádua       80  
58 Turismo  Quissamã   40  40  40  40 
59 Ciência da Computação  Rio das Ostras     70  70  
60 Enfermagem  Rio das Ostras       60  
61 Engenharia de Produção  Rio das Ostras     60  70  
62 Produção Cultural Rio das Ostras   60  60  70  
63 Psicologia  Rio das Ostras     40  80  
64 Serviço Social Rio das Ostras    70  70  70 
65 Administração  Volta Redonda  80  80 40 80 40 80 
66 Engenharia de Agronegócios Volta Redonda         
67 Engenharia de Produção Volta Redonda 80  80  80  80  
68 Engenharia Mecânica  Volta Redonda 80  80  80  80  
69 Engenharia Metal Volta Redonda 80  80  80  80  

Total geral das vagas oferecidas por turno: 3558 1015 3688 1130 4033 1355 3741 1907 
Total geral das vagas oferecidas 4573 4818 5388 5648 

Fonte: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=prvQ_YY89aBdtcRNv0XGcNw&hl=en. Acesso em 02/04/09. 
 



Tabela X. Diferentes tipos de produção científica dos docentes da UFF, de 2003 a 2008. 

 ANO 

TIPO DE PRODUÇÃO 2003  2004  2005 2006 2007 2008 

Livros publicados  175  138  148 183 140 119 

Artigos em periódicos internacionais  493  473  565 745 680 689 

Artigos em periódicos nacionais  951  637  798 871 877 835 

Teses de doutorado orientadas e aprovadas 37  21  65 39 43 45 

Dissertações de mestrado orientadas e aprovadas 142  113  180 163 167 135 

Trabalhos apresentados em congressos científicos  1.776  1.622  2.103 2.188 2.262 1.922 

Trabalhos publicados em congressos científicos  772  786  1.009 893 920 1.185 

Fonte: Relatórios anuais dos docentes. Disponível em http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=61. Acesso em 

20/11/08. 

O exame dos diferentes relatórios apresentados pelas unidades acadêmicas indica que há uma preocupação de integração dos diferentes projetos 

pedagógicos ao PPI da Universidade. É certo que a intenção de promover esta articulação se dá com diferentes intensidades e nem sempre está explicitada de 

forma adequada nos referidos relatórios. No entanto, consideramos ser esta uma reflexão importante no tocante à autoavaliação das unidades acadêmicas, uma 

vez que demonstra a preocupação com as orientações pedagógicas da UFF, bem como com a adaptação de seus currículos às diretrizes curriculares nacionais.  

Uma das grandes medidas institucionais realizadas para a melhoria da qualidade do ensino foi o edital Infolab, cujos objetivos consistiam em equipar os 

cursos de graduação com laboratórios de informática, estimular o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no ensino de graduação e possibilitar 

aos alunos de graduação o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, combinando os aspectos de um aprendizado efetivo com as 

tecnologias disponíveis.  

A extensão tem sido objeto de especial atenção institucional. A ação extensionista da UFF vem ganhando cada vez mais destaque. Hoje são 

desenvolvidos cerca de 440 programas e projetos de extensão nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, 

tecnologia, produção e trabalho. Dentre os eventos de extensão, merece destaque a Semana Acadêmica, realizada anualmente com o objetivo de mostrar a 

produção da universidade nos três campos: ensino, pesquisa e extensão. 

O esforço institucional realizado em torno da pesquisa vem obtendo, sem dúvida, um resultado positivo, como, aliás, indica o crescimento do Conceito 

Capes para a pós-graduação. Nos últimos anos, ele vem em uma escalada positiva, crescendo em patamares consideráveis, ainda mais quando se tem em mente 



que o ciclo avaliativo da pós-graduação é de três anos. O crescimento da pós-graduação tem sido feito mediante uma forte política de titulação docente, com 

amplos incentivos à produção científica. Além disso, a UFF tem se utilizado da perspectiva incubadora adotada pelo Comitê Multidisciplinar da Capes para 

construir propostas de PG mais abertas e que, no futuro, podem vir a ser o embrião de outros cursos de pós-graduação.  

Por fim, é fundamental explicitar que uma política de apoio à participação discente é assegurada por meio do Programa de apoio a eventos acadêmico-

científicos para alunos de graduação e pós-graduação (Pró-Aluno). Trata-se de um projeto que está em vigor desde setembro de 2003, como fruto de uma parceria 

entre a PROPP, a PROAC e a PROEX e tem por objetivo viabilizar a participação de estudantes da UFF em eventos externos, promovendo a divulgação dos seus 

trabalhos acadêmicos e o intercâmbio com outras instituições.  

A responsabilidade social da instituição  

A responsabilidade social da UFF pode ser verificada nas múltiplas ações institucionais que a Universidade desenvolve junto à comunidade. Os serviços 

prestados à sociedade são da mais variada ordem, desde creches, cinema com sessões regulares, teatro com programação permanente, escola popular, Pró-Idoso, 

plano municipal de redução de riscos de escorregamentos de encostas e de inundação, regularização fundiária e redesenho urbanístico e de assentamento 

localizado em terra pública, defesa dos direitos da criança e do adolescente, formação de professores para inclusão dos portadores de necessidades especiais, 

FAT, UNITRABALHO, Projeto Rondon, etc. 

Constata-se, assim, que a UFF desenvolve uma ampla e intensa transferência de conhecimento, com forte impacto local e regional. Suas atividades 

buscam consagrar uma articulação mais intensa entre a Universidade e o espaço no qual ela se insere, estabelecendo um diálogo efetivo e producente com a 

cidade de Niterói e o interior do Rio de Janeiro.  

Por outro lado, a UFF vem abrindo o diálogo em torno de suas formas de ingresso, buscando traçar uma política de acesso que assegure a diversidade e 

contribua para um efetivo processo de inclusão social. 

A comunicação com a sociedade  

As circunstâncias em que são desenvolvidas as atividades de comunicação são relevantes e importantes. Isso porque permitem o estabelecimento de uma 

interface com a sociedade e a consolidação dos canais externos e internos de divulgação.  

A UFF tem investido em diferentes canais de comunicação, possuindo, dentre outros:  

 O Jornal da UFF 



 O periódico “Momento UFF” 

 O clipping “UFF na mídia” 

 O “UFF Notícias”  

 A TV Universitária 

O Jornal da UFF, que começou a ser publicado pelo Núcleo de Comunicação Social (NUCS) em novembro de 2007, acaba de ser premiado. Alcançou, em 

2009, o segundo lugar no “4º Destaque ANDIFES de Jornalismo das IFES”, prêmio oferecido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES) às melhores publicações das assessorias de comunicação. Esse destaque indica a qualidade e a seriedade dos instrumentos de 

comunicação da UFF, garantindo a adequada veiculação da informação no espaço interno e externo à Universidade.   

As políticas de pessoal  

O exame das tabelas XI e XII revela que a Universidade não tem qualquer problema em atingir os patamares legais em relação à titulação e ao regime de 

trabalho.  

A tabela XI apresenta o quadro Docente da UFF com um índice superior a 80% de titulação e de tempo integral. As unidades acadêmicas sinalizam, no 

entanto, para a falta de docentes. Os relatórios encaminhados à Comissão do REUNI indicam que o déficit docente é um impeditivo ao desenvolvimento dos 

projetos institucionais, devendo ser resolvido para que os índices projetados para o futuro sejam alcançados. 

 

Tabela XI. Perfil do Corpo Docente da UFF, quanto ao tipo de vinculação e nível de titulação. 

 ANO 

TIPOS DE VINCULAÇÃO E TITULAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Quadro permanente (QP)  2.111  2.099  2.078 2.233 2.179 2.215 

Docentes substitutos e visitantes  256  262  78 120 136 316 



Doutores (QP)  1.013  1.088  1.127 1.265 1.285 1.360 

Mestres (QP)  702  657  623 666 613 603 

% de Mestres e Doutores  81,2%  83,1%  84,2% 86,4% 87,1 88,6% 

% Docentes em tempo integral  77,7%  72,9% 72,1% 73,0% 71,7% 72,2% 

Fonte: relatórios de gestão. Disponíveis em http://www.proplan.uff.br/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=40. Acesso em 20/4/09. 

Tabela XII. Índice de qualificação do Corpo Docente do quadro permanente da UFF.  

Ano  Doutores  Mestres  Especialistas  Graduados  Total  IQCD  

2003  1.013 702  222  174  2.111  3,69  

2004  1.088 657 201  153  2.099 3,80  

2005 1.127 623 183 145 2.078 3,86 

2006 1.265 666 171 131 2.233 3,94 

2007 1.285 613 159 122 2.179 3,99 

2008 1.360 603 142 426 2.531 3,68 

Fonte: Relatório de Gestão, 2008. Dados fornecidos pela PGI/PROPLAN em fevereiro de 2009. 

O corpo Técnico-Administrativo, por sua vez, possui 3.975 servidores, em 2008, cuja distribuição encontra-se indicada na tabela XIII.  

Tabela XIII. Total de pessoal do Corpo Técnico-Administrativo da UFF no ano de 2008.  

 Nível 

Ano Superior Médio Apoio Total 

2008 1.267 2.419 289 3.975 

Fonte: Relatório de Gestão, 2008. Dados fornecidos pela PGI/PROPLAN, em fevereiro de 2009. 



A UFF vem realizando um importante programa de capacitação dos servidores técnico-administrativos planejado, coordenado, executado e 

avaliado pela DTA (Divisão de Treinamento e Avaliação), órgão vinculado ao DDRH (Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos). A cada 

ano são oferecidas várias turmas de diversos cursos que contemplam a necessidade de capacitação dos servidores de todos os níveis da carreira técnico-

administrativa.  

Outro programa importante de atendimento ao servidor é o “O Programa de Qualidade de Vida dos Servidores”, que proporciona aos servidores 

oportunidade de programas e projetos dirigidos ao seu bem estar, entre os quais: aplicação de acupuntura, drenagem linfática, etc. 

Outros importantes indicadores para a análise da política de pessoal desenvolvida pela Universidade, correspondem àqueles utilizados pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), em conformidade com sua Decisão nº 408/2002, transcritos na tabela XIV.  

Tabela XIV. Indicadores do Tribunal de Contas da União. 

 ANO 

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Custo corrente/Aluno 
equivalente  

R$ 
8.909,23 

R$ 
10.022,02 

R$ 
9.781,36 

R$ 
12.534,70 

R$ 
13.696,96 

R$ 
13.993,46 

Aluno tempo integral/Professor 
equivalente  

 

10,76 

 

10,81 

 

11,29 

 

10,75 

 

10,83 

 

11,84 

Aluno tempo 
integral/Funcionário 
equivalente  

4,60 4,42 4,67 4,74 4,99 5,02 

Funcionário 
equivalente/Professor 
equivalente  2,29 2,41 2,46 2,27 2,17 2,36 

Grau de participação estudantil  0,81 0,85 0,69 0,70 0,71 0,93 

Grau de envolvimento com a 
pós-graduação  

0,118 0,125 0,118 0,114 0,128 0,137 

Conceito Capes da pós-
graduação  

3,85 4,11 4,11 4,13 4,05 4,05 

IQCD  3,43 3,60 3,64 3,94 3,99 4,06 

Taxa de sucesso na graduação  0,8 0,7 0,69 0,73 0,76 0,81 



Fonte: relatórios de gestão. Disponíveis em http://www.proplan.uff.br/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=40. Acesso em 20/4/09. 

O exame da tabela XIV indica um crescimento do parâmetro aluno tempo integral/professor equivalente. Isso pode ter sido um reflexo da expansão 

verificada, nos últimos anos, no número de alunos sem a correspondente ampliação no quadro docente. A mesma situação se apresenta quando o indicador 

examinado é aluno tempo integral/funcionário equivalente. Aliás, todos os relatórios das unidades examinados apontam para a necessidade urgente de ampliação 

do quadro técnico-administrativo. 

Os dados da mesma tabela traduzem, ainda, uma melhoria do Conceito concedido pela Capes e um crescimento contínuo do Índice de Qualificação do 

Corpo Docente (IQCD). Isso significa que a UFF se aproxima, cada vez mais, dos índices alcançados pelas maiores universidades do país. 

Organização e gestão da instituição  

A estrutura administrativa encontra-se representada no gráfico I. 

Estrutura administrativa  

É preciso ressaltar que os quatro centros universitários, embora ainda apareçam no organograma oficial da instituição, foram extintos, no ano de 2007, 

por ato do Conselho Universitário, órgão máximo deliberativo da Universidade. 

A análise de algumas ocorrências sugere o emprego, na Universidade, dos princípios da gestão democrática. É o que podemos verificar, por exemplo, 

com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A proposta de redação final do PDI, após ampla discussão com a comunidade universitária, 

foi aprovada em reunião plenária, no Teatro da UFF, em 11/11/03. Em seguida, em janeiro de 2004, ela foi também aprovada pelos Conselhos Superiores 

(http://www.uff.br/pdi/images/pdicompletoaprovado.pdf). A elaboração de metas para as diversas ações constantes no PDI iniciou-se em março de 2004, com a 

constituição de uma comissão com representantes dos diversos fóruns da Universidade, dos então Centros Universitários, das Pró-reitorias e das 

Superintendências. Com base nestas metas, a comissão elaborou os programas para a utilização dos recursos do PDI, em 2005. Estes programas foram aprovados 

em março de 2005 e estão vinculados a um Eixo Central, que corresponde às ações do PDI que foram consideradas prioritárias para o desenvolvimento da UFF. 

Por sua vez, a avaliação dos resultados relativos a 2005 e a proposta para 2006 foram encaminhadas ao CUV em dezembro de 2005 

(http://www.uff.br/pdi/CUV2006-Final.pdf). 

A ampla participação das diversas instâncias da UFF na discussão em torno do seu desenvolvimento teve continuidade com a elaboração das metas do 

PDI para o período 2008-2011 (http://spreadsheets.google.com/ccc?key=prvQ_YY89aBc15A-uXdZBMA&hl=en).  



Podemos constatar, por conseguinte, que as diretrizes globais da UFF são construídas em foros com ampla representatividade da comunidade e diálogo 

com os Conselhos Superiores. A preocupação com a adoção de uma gestão democrática espelha-se, ainda, no processo de escolha do Reitor e do Vice-Reitor, em 

que o voto é paritário, com peso correspondente a um terço para cada um dos segmentos: docente, discente, e técnico-administrativo 

(http://www.uff.br/eleicoesreitoria2006/normas/resolucao-cuv-52-2005.pdf). 

 



Gráfico I 

 



Mas, como afirma o documento relativo ao Eixo Central e Prioridades 2005 do PDI, “a gestão 

democrática vai além da leitura quantitativa que a reduz à existência de órgãos deliberativos colegiados com 

representatividade segmentada e à existência de mecanismo de consulta universal para a escolha de seus 

dirigentes. Ela importa, também, em uma leitura qualitativa que exige o desenvolvimento de uma gestão que 

assegure a participação de todos os segmentos da comunidade universitária, construída em cima de uma 

lógica de respeito e tolerância e, sobretudo, incentivadora de práticas cidadãs e da formação do 

conhecimento.”  

Este é, sem dúvida, o espírito que norteia a organização e a gestão da UFF, cujos esforços devem 

prosseguir com as futuras administrações.  

Infra-estrutura física  

A seguir apresentamos alguns dados da infra-estrutura da UFF: 

Tabela XV. Total de área física da UFF, construída e urbanizada. 

Tipo de área física Área (m²) 

Construída  209.109  

Urbanizada  5.018.422 

TOTAL 8.076.510 

Fonte: Prefeitura do Campus. Disponível em http://www.uff.br/catalogo/principa/numeros.htm. Acesso obtido 

em 10/07/08. 

 

Tabela XVI. Diferentes tipos de estrutura física da UFF, com quantidades e áreas físicas correspondentes. 

Tipo de estrutura física Quantidade Área(m2)  

Salas de aula Aula 437 24.971 

Bibliotecas 24 11.924 

Auditórios 24 3.300 

Anfiteatros 9 1.338 

Laboratórios 349 18.212 

Oficinas didáticas 24 2.824 

Salas de ensino prático-experimental 25 3.335 

Fonte: Prefeitura do Campus. Disponível em http://www.uff.br/catalogo/principa/numeros.htm. Acesso obtido 

em 10/07/08. 



A infra-estrutura tem sido objeto de discussão na UFF. Em sua grande maioria, as unidades 

acadêmicas a apontam como principal impedimento ao desenvolvimento institucional, como podemos 

verificar nos projetos encaminhados à Comissão Mista do REUNI. A tabela XVII reúne, de forma resumida, 

as informações destacadas pelas unidades acadêmicas, em relação à infra-estrutura.  

A realidade verificada na infra-estrutura aponta para a necessidade de realização de investimentos 

para sua melhoria. A preocupação com a recuperação da estrutura física tem estado presente nas ações da 

administração central da UFF. Prova dessa preocupação foi o lançamento do edital INFRA-UFF, de forma a 

realizar um primeiro esforço de recuperação da infra-estrutura. 

Planejamento e avaliação  

O planejamento e a avaliação estão, sem dúvida, presentes no cotidiano da UFF. O que verificamos, 

no entanto, é uma desarticulação entre ambos. Podemos dizer que existe, na verdade, uma tendência maior ao 

planejamento do que à avaliação. Dizemos isso porque constatamos o pouco envolvimento, na avaliação, dos 

segmentos acadêmicos e responsáveis pela gestão da Universidade, comprometendo os resultados do próprio 

processo de autoavaliação institucional; o planejamento, no entanto, tem seguido seus rumos normais. 

Na análise dos projetos encaminhados à comissão do REUNI, constatamos uma grande preocupação 

de levantamento das condições estruturais de cada unidade acadêmica. Isso para subsidiar a proposta de 

desenvolvimento elaborada. Nesse sentido é que consideramos que cada unidade acadêmica tenha realizado 

um esforço avaliativo, embora de forma indireta. Não conseguimos verificar, no entanto, uma preocupação 

com a construção de um processo permanente de avaliação; processo esse necessário ao acompanhamento do 

desenvolvimento das propostas de crescimento institucional apresentadas, visando reformulá-las em médio e 

longo prazos. 

A ausência de um engajamento na proposta de avaliação presente no Projeto de Avaliação 

Institucional elaborado pela CPA e aprovado pelo Conselho Universitário fragilizou o primeiro ciclo 

avaliativo do SINAES, na UFF, compreendido entre os anos de 2004 e 2006. A mesma falta de engajamento 

inviabilizou, de certa forma, a realização de um processo efetivo de autoavaliação no segundo ciclo, 

compreendido entre os anos de 2006 e 2008. Novas ações deverão ser desenvolvidas pela CPA no sentido de 

conscientizar e mobilizar a comunidade acadêmica para a realização de um processo de avaliação 

institucional necessário ao entendimento dos resultados do planejamento ora realizado para atender à proposta 

oficial de desenvolvimento institucional apresentada pelo REUNI. 

 



Tabela XVII. Infra-estrutura das unidades acadêmicas da UFF analisadas. 

Unidade Acadêmica Informação  

 

 

Instituto Biomédico 

Inexistência de espaço para instalação de laboratórios dentro das normas de biossegurança, exigindo a  
construção de novo prédio para abrigar novos laboratórios de pesquisa; necessidade de reforma de todo o 
prédio antigo, visando construir salas de aula teóricas e práticas, para atender a demanda de ampliação do 
curso; expansão da lâmina do prédio do Anatômico para quatro andares; necessidade de aquisição de 
equipamentos como projetores de multimídia, microcomputadores, microscópios, lupas, autoclaves, 
estufas, capelas de exaustão de gases, fogões, lavadores de pipetas, destiladores de água, refrigeradores e 
freezers. 

 

 

 

Faculdade de Medicina 
Veterinária 

Necessidade de reforma geral em todos os prédios da Faculdade, incluindo revisão nas redes elétrica e 
hidráulica; necessidade de construção de um prédio de 3 andares para vestiário e salas de aula; necessidade 
de aquisição de carteiras escolares, mobiliário de escritório e cadeiras; necessidade de conserto das 
cadeiras do auditório. 

FAZENDA ESCOLA: necessidade de: reforma geral na casa sede da fazenda; reforma e pintura da casa de 
funcionário; reforma da suinocultura; reforma geral no galpão; reforma das baias de ovinos e bovinos; 
reformas das cercas; construção de sala de ordenha; construção de galpões, sendo um para implementos 
agrícolas; construção de instalações para atendimento a grandes animais; construção de laboratório para 
preparo de amostras; necessidade de aquisição de equipamentos como: tanque de resfriamento de leite, 
picadeira de ração de 15 HP, arado para trator, distribuidora de calcário. 

 

Faculdade de Nutrição 

Necessidade de acréscimo de o equivalente a mais dois andares do atual prédio da Faculdade, para atender 
à demanda por instalação e ampliação de laboratórios, auditório, salas de aula, salas de professores, 
almoxarifado, salas para guarda de equipamentos, secretarias, protocolo; necessidade de aquisição de 
novos equipamentos, como carteiras, quadros brancos, mesas, projetores de multimídia, telas de projeção, 
computadores e microfones com amplificadores. 

 

Faculdade de 
Odontologia 

Necessidade de reforma geral, inclusive substituição do telhado, no prédio principal, atualização e 
reposição de equipamentos e materiais nas 4 clínicas e 3 laboratórios. 
Necessidade de reforma no prédio anexo, que comporta uma 5ª clínica e as instalações dos cursos de pós-
graduação. 
Necessidade de construção de novas clínicas. 

Faculdade de Farmácia 
Necessidade de reforma geral no prédio, inclusive nas instalações elétricas e hidráulicas. 
Necessidade de construção de salas de aula e laboratórios para realização das atividades práticas.  
Necessidade de adequação dos laboratórios às normas de segurança requeridas pela pesquisa básica. 
Necessidade de construção de gabinetes para o trabalho docente de atendimento aos alunos. 

Escola de Enfermagem 
Necessidade de reforma na estrutura física, elétrica e hidráulica do prédio, 
Necessidade de destinação para o funcionamento do mestrado acadêmico. 
Necessidade de adequação do auditórios às demandas da Escola. 
Necessidade de construções de novas salas de aula. 
Necessidade de ampliação do espaço físico da biblioteca e dos departamentos de ensino. 



Necessidade de aquisição de mobiliário. 

 

 

Instituto de 
Geociências 

Necessidade de construção de prédio de dois andares, anexo ao Instituto, obra já aprovada pelas diversas 
instâncias da UFF. Solicitação de ampliação do projeto para construção de três andares adicionais. 
Necessidade de ampliação dos laboratórios existentes e criação de novos laboratórios.  
Necessidade de novas salas de aula, carteiras, cadeiras e recursos audiovisuais. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de laboratório e informática. 
Necessidade de aquisição de dois veículos (um ônibus com capacidade para 50 pessoas e uma van com 
capacidade para 18 pessoas), para realização de trabalhos de campo pelos alunos da graduação e da pós-
graduação. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de campo para utilização nos estágios de campo em Geofísica. 
Necessidade de aquisição de mobiliário, equipamentos e recursos audiovisuais para o auditório. 
Necessidade de aumento/atualização do acervo da biblioteca em livros e periódicos. 

 

 

Instituto de Química 

Instalações insuficientes e degradadas para o atendimento aos cursos de graduação e pós-graduação e à 
pesquisa. Equipamentos obsoletos e precariamente conservados. 
– Necessidade de construção de 3 (três) módulos: 
Modulo 1 para uso comum, compreendendo salas administrativas, salas de aula, banheiros, biblioteca, 
auditórios, elevadores, subestação, refeitório, gabinetes de professores e rampa de acesso.  
Módulo 2, compreendendo laboratórios de ensino com infra-estrutura de segurança e de apoio. 
Módulo 3, compreendendo laboratórios de pesquisa com infra-estrutura de segurança e de apoio. 
– Necessidade de atualização dos instrumentos destinados aos laboratórios de graduação. 
– Necessidade de aquisição de aparelhos de ar condicionado, recursos audiovisuais e mobiliários para as 
salas de aula. 

 

 

 

Instituto de Arte e 
Comunicação Social 

Necessidade de construção de prédio, no campus do Gragoatá,  para alcançar as condições ideais para 
atendimento à demanda do Instituto, a saber: 
– Espaços para abrigar a direção do Instituto, os departamentos de ensino, as coordenações dos cursos de 
graduação e pós-graduação. 
– Espaços destinados ao suporte técnico do Instituto: manutenção da rede, bem como almoxarifado para 
guardar os equipamentos de produção e informática. 
– Salas de aula: 5 (cinco) com capacidade para 80 alunos; 10 (dez) com capacidade para 50 alunos; 20 
(vinte) com capacidade para 25 alunos. 
– Gabinetes para professores. 
– Estúdios de produção e laboratórios para tratamento da informação. 
– Laboratórios de pesquisa. 
– Auditório com capacidade para 150 pessoas. 
Necessidade de atualização de equipamentos de som, imagem, fotografia, televisão, laboratórios e 
informática. 
Necessidade de aquisição de mobiliários para setores administrativos, salas de aula e laboratórios. 

 

Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia 

Necessidade de construção de um prédio, anexo ao Bloco O ou N, para instalação de 20 salas de aula, os 7 
diretórios acadêmicos, 15 gabinetes docentes, salão de convivência, secretaria comum para todos os 
cursos, coordenação, tutoria e orientação do curso de Segurança Pública oferecido na modalidade EAD, 
laboratórios de informática. 
Necessidade de construção de auditório, com capacidade para 250 pessoas, no novo bloco. 
Necessidade de redimensionamento e distribuição interna dos espaços do bloco O. 
Necessidade de atualização/aquisição do acervo bibliográfico dos cursos de graduação. 



Necessidade de construção de uma passarela para portadores de necessidades especiais, interligando a 
entrada do campus aos demais blocos, inclusive à biblioteca. 

Instituto de Biologia 
Necessidade de construção do prédio com infra-estrutura adequada ao ensino, à pesquisa e à extensão, no 
campus do Gragoatá, projeto aprovado em reunião do CUV realizada em 14/12/07. 
Necessidade de aquisição de mobiliário e equipamentos para gabinetes de professores e laboratórios de 
pesquisa. 

 

Departamento de 
Educação Matemática 

(Santo Antônio de 
Pádua) 

O 1º prédio para abrigar o Departamento, que atende ao curso de Licenciatura em Matemática, encontra-se 
em fase de construção, com financiamento da UFF e prefeitura do município de Santo Antônio de Pádua. 
Nele serão instalados 01 biblioteca, 06 salas de aula, 02 banheiros, sala de professores e secretaria. 
Necessidade de construção de mais 2 prédios, para instalação de salas de aula, laboratórios de informática 
e de pesquisa, sala de professores, sala de reuniões, sala de multimídia, almoxarifado, cozinha e banheiros. 
Necessidade de aquisição de equipamentos para o 1º prédio: equipamentos de informática, máquina de 
xérox, bebedouro, fogão, aparelho de tel./fax, DVD, televisor, aparelhos de ar condicionado, 
retroprojetores, mesas, cadeiras, carteiras, quadro branco, armários, quadro de avisos, estantes, gaveteiros, 
guarda-volumes, carros para transporte de livros, porta jornais, bibliocanto, caixa de periódicos, livros e 
periódicos. 
Necessidade de aquisição de mobiliários e equipamentos para os dois prédios demandados. 

Instituto de Letras 
Necessidade de reformas e obras no prédio. 
Necessidade de instalação de um elevador no Bloco C. 

 

Instituto de Matemática 

Necessidade de cumprimento da Decisão nº 04/07 (CUV) para construção de prédio destinado a abrigar o EGM, na Praia 
Vermelha. 
Necessidade de construção de novos laboratórios de informática. 

Instituto de Física Necessidade de construção de uma segunda torre no prédio do Instituto. 
Necessidade de expansão dos laboratórios didáticos e capacidade das salas de aula.  
Necessidade de transferência das secretarias para atendimento aos alunos e público em geral. 
Necessidade de aquisição de equipamentos, mobiliários e recursos didáticos para salas de aula e laboratórios.  
Necessidade de melhoria no acervo da biblioteca do Instituto. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de informática. 

Faculdade de 
Economia 

Capacidade instalada saturada. Insegurança. Ausência de acesso para deficientes físicos. 
Necessidade de transferência da Faculdade para o campus do Gragoatá. 
Necessidade de expansão e atualização dos laboratórios de informática para uso da graduação e pós-
graduação. 
Necessidade de aquisição de mobiliário, em caso de transferência para o campus do Gragoatá. 

Faculdade de Educação 
Necessidade de construção de 18 novas salas de aula, 1 laboratório de informática com 20 computadores 
ligados à Internet e um laboratório áudio-visual. 

Escola de Serviço 
Social 

Necessidade de ampliação do auditório para 400 lugares. 
Necessidade de reestruturação das instalações elétricas. 
Necessidade de substituição das janelas nas salas de aula. 
Necessidade de instalação de 2 salas de aula, com capacidade para 70 alunos, no espaço antes ocupado 
pelo CES. 
Necessidade de instalação de 4 novas salas na área aberta dos pilotis. 
Necessidade de instalação de uma sala de aula com capacidade para 80 alunos no atual local ocupado pela 



subestação de energia. 
Necessidade de reforma e instalação de sistema áudio-visual nas salas 416 e 516. 
Necessidade de ampliação do laboratório de informática utilizado pelos estudantes de graduação. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de informática, aparelhos de ar condicionado, janelas de 
alumínio tipo basculante, aparelhos de TV LCD 42’, projetores de multimídia, filmadoras e telas de 
projeção. 

Instituto de Ciências da 
Sociedade e 

Desenvolvimento 
Regional 

(Campos dos 
Goytacazes) 

 

Necessidade de expansão emergencial da área construída do prédio, especialmente para construção de 
novas salas de aula, até a construção de novo prédio. 
Necessidade de construção de novo prédio, com salas de aula e administrativas, laboratórios de 
informática e pesquisa, serviço de psicologia aplicada, escritório modelo, auditório, gabinetes de 
professores e almoxarifado. 

 

Escola de Arquitetura e 
Urbanismo 

Condições muito precárias de conservação dos prédios “o Casarão” e “o Chalé”. Necessidade de obras 
urgentes nestes prédios. 
Necessidade de construção de espaços correspondentes à área total de 1216m2 para instalação da 
biblioteca, sala de administração da pós-graduação, sala de aula para a pós-graduação, maquinaria, 
laboratório de multimídia, salas de aula, gabinetes de professores, área de estudos, sala de projeto, sala 
experimental e área de convivência. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de informática, projetores de multimídia, telões, DVDs, 
bebedouros, estantes e aparelho de fax multitarefa. 

 

Escola de Engenharia 

Necessidade de ampliação do espaço físico destinado à Escola de Engenharia, à razão de 10.000m2. 
Necessidade de ampliação e atualização dos laboratórios de informática e de pesquisa, com a aquisição de equipamentos e 
materiais. 

Instituto de Computação Necessidade de edificação de área correspondente a 7.000m2 para abrigar o IC. 
Necessidade de aquisição de equipamentos de informática para incremento dos laboratórios utilizados pelos alunos.  
Necessidade de aquisição de mobiliário, como mesas e cadeiras de escritório. 

Fonte: Relatórios apresentados pelas unidades acadêmicas à Comissão Mista do REUNI, 2007.



Uma das justificativas para a utilização dos projetos apresentados pelas unidades acadêmicas à 

comissão do REUNI para fins de avaliação com vistas à elaboração do presente relatório, foi a 

constatação de que o trabalho de elaboração dos referidos projetos envolveu a realização de uma 

autocrítica que favoreceu a interpretação dos problemas encontrados e a recomendação de medidas a 

serem adotadas em razão da existência dos mesmos. Isso aponta para um avanço no sentido de superação 

da fase de levantamento de dados e diagnóstico, na avaliação, indicando uma atitude prospectiva, 

observada nas recomendações de medidas de aprimoramento institucional, definindo, de certa forma, o 

marco referencial do projeto de crescimento institucional. 

Políticas de atendimento aos estudantes  

Além do vestibular, as formas de ingresso na UFF são a transferência, o reingresso, o programa 

estudante convênio e o convênio bilateral. Como já apontamos em momento anterior, o vestibular é muito 

concorrido e, entre as Universidades Federais do Rio de Janeiro, é o que tem apresentado maior procura.  

Temos uma grande preocupação em conhecer o ingressante da UFF e, para tanto, vimos 

realizando estudos do perfil socioeconômico dos vestibulandos e ingressados nos cursos de graduação. 

Encontram-se consolidados os estudos relativos ao período 2000-2003 

(http://www.uff.br/avaliacao/perfil_antigo.htm) e 2002-2005 (http://www.uff.br/avaliacao/perfil.htm). 

Além disso, encontra-se destacado o estudo relativo ao tipo de escola de procedência entre os ingressados 

na UFF entre 2002 e 2005 (http://www.uff.br/avaliacao/perfil02_05/Escola.pdf). Os dados gerados a 

partir desse estudo contribuem para o entendimento das condições de acesso e permanência.  

A política para a graduação formulada pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC) 

apresenta uma forte preocupação em relação à manutenção dos alunos em seus cursos. A tabela XVIII 

mostra o quantitativo de bolsas oferecidas aos alunos da graduação, visando promover, inclusive, as 

condições de permanência na Universidade.  

Tabela XVIII. Bolsas de graduação (2008) 

Tipo  Fonte  

 CNPq UFF FNDE Total  

Extensão   310  310 

Iniciação científica 361 101  462 

Monitoria   1.050  1.050 

Outras (alimentação)  400  400 

Trabalho   370  370 

PET   48 48 

Licenciatura   260  260 

Treinamento   238  238 

Apoio Emergencial  200  200 

Total  361 2.929 48 3.338 

 Fonte: Pró–Reitorias (PROAC e PROPLAN, 2009) 

O recurso aos indicadores do TCU (tabela XIV) indica, mais uma vez, um importante dado. O 

relativo à evolução da taxa de sucesso na graduação, obtida pela divisão do número de alunos aptos a 



colar grau pelo número de alunos ingressantes. Verificamos que houve um declínio nesse valor entre os 

anos de 2003 e 2007 e uma recuperação, ao nível de 2003, em 2008, revelando os resultados positivos da 

política de permanência dos alunos nos cursos de graduação.  

Esforços vêm sendo envidados, ainda, no sentido de conhecer a trajetória profissional dos 

egressos da UFF. Através do programa “Prata da Casa”, desenvolvido e coordenado pela PROAC, um 

importante banco de dados com as informações do ex-alunos da UFF vem sendo gerado.  

Sustentabilidade financeira  

As instituições federais de ensino superior (IFES) vêm enfrentando situações adversas no tocante 

ao seu financiamento. As restrições orçamentárias impõem, inclusive, limitações à capacidade gerencial 

das instituições, especialmente no que diz respeito à implementação de medidas para a solução do 

problema de depreciação e deterioração de suas infra-estruturas. A situação não é diferente no âmbito da 

UFF, onde a grande mudança havida em suas práticas consiste na adoção de um processo mais 

transparente de alocação de recursos, com ampla utilização de editais. No entanto, ainda que com isso se 

ganhe em transparência e participação, vale observar que os valores alocados traduzem um processo de 

repartição de escassos recursos. Em termos de infra-estrutura, tudo é emergencial e urgente, como 

apontam, unanimemente, os projetos elaborados com fins de participação da Universidade no REUNI.  

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de autoavaliação da UFF vem encontrando, ao longo de sua realização, alguns 

importantes problemas. Eles poderiam ser assim resumidos:  

● A legitimidade precária da própria CPA, cuja nomeação, nos anos de 2005 e 2007 decorreu, em 

grande parte, da urgência e das circunstâncias temporais, com sua atuação sempre sofrendo um 

importante déficit decorrente da ausência de sua regulamentação definitiva, o que ocorreu apenas 

em julho de 2008;  

● A trajetória acidentada do processo autoavaliativo, marcado por uma longa greve de 110 dias, em 

2005, e pela campanha eleitoral relativa à consulta para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, em 

2006, exigindo a alteração nos cronogramas da avaliação;  

● O engajamento incipiente de seus participantes, seja no âmbito da CPA, marcada pela atuação 

inexpressiva da maioria dos seus membros, seja no âmbito das unidades avaliativas, cujo índice de 

participação não alcançou um terço das mesmas, no primeiro ciclo e tornou-se nulo no segundo 

ciclo; 

● O escasso financiamento existente, com poucos recursos disponíveis, embora não tenham faltado 

esforços da administração central da Universidade para viabilizar a atuação da CPA; 

 ● A ausência de um instrumento mais estruturado para a coleta de dados e produção de resultados.  



É preciso reconhecer, no entanto, que apesar dos problemas, o processo autoavaliativo também 

apresentou qualidades, as quais contribuíram de forma decisiva para a construção de seu resultado final. 

Elas podem ser assim resumidas:  

● O cumprimento das exigências legais, com a participação da UFF nas primeiras etapas previstas no 

SINAES, embora com o cumprimento parcial dos prazos estabelecidos;  

● A possibilidade de um maior conhecimento institucional, embora ainda precário, com a tentativa de 

transformação de dados brutos em informações, sempre na perspectiva de deflagrar um processo 

de reflexão coletiva e autônoma; 

● A mais ampla e completa divulgação de todas as atividades da CPA, que, desde o princípio, 

assumiu a publicidade e a transparência como princípios fundamentais de seu trabalho e, com elas, 

pôde socializar práticas e iniciativas institucionais até então relativamente desconhecidas; e  

● O incentivo ao desenvolvimento de uma cultura avaliativa, mediante a necessária e inevitável 

sedimentação de práticas avaliativas.  

Entre os diferentes problemas e qualidades, é possível realizar uma síntese do processo de avaliação 

institucional da UFF, retomando os princípios que vêm norteando a sua realização. Conforme expresso no 

projeto de autoavaliação, sua implementação encontra-se pautada em quatro princípios:  

● Participação de todos os diferentes segmentos da comunidade no processo avaliativo; 

● Transparência em todas as suas atividades avaliativas, assegurando-se a mais ampla publicidade 

em todos os procedimentos; e 

● Globalidade de resultados, com seus diagnósticos e recomendações concentrando-se na totalidade 

da instituição.  

Uma das mais importantes conclusões do processo de avaliação institucional da UFF é a pouca 

participação dos diferentes segmentos da comunidade, além da sociedade civil, em todo o percurso. É 

preciso destacar, no entanto, que o engajamento das unidades avaliativas tem-se dado em diferentes graus 

de compromisso, variando desde a mais absoluta ignorância até o mais completo envolvimento. Por conta 

disso, faz-se necessário pensar eventuais mecanismos de incentivo para a disseminação das práticas 

avaliativas.  

A globalidade de resultados encontra-se assegurada pela própria atuação da CPA, que, insistindo no 

caráter polissêmico do processo avaliativo, vem buscando realizar uma forte integração de análises. Este 

relatório, por exemplo, espelha esta preocupação, à medida que procura integrar os dados das unidades 

acadêmicos aos dados gerais da instituição. 

O grau de transparência atingido pelo processo representa um fator muito importante. Todos os atos 

da CPA têm sido realizados com a mais absoluta transparência, precedidos da mais ampla divulgação de 

seus resultados, como pode ser constatado em sua página na Internet 

(http://www.uff.br/avaliacao/index.htm). A transparência se apresenta como uma grande vitória do 

processo avaliativo na UFF, pois que vem contribuindo para o incentivo a uma cultura de transparência e 

acessibilidade aos dados.  



É verdade que a avaliação possui um caráter prospectivo. Nela, o tempo é limitado pelos ciclos 

avaliativos, mas a produção de resultados não se esgota neles mesmos. Eis o sentido da gradualidade na 

avaliação. Essa gradualidade é que nos dá a garantia de dizer que o ciclo formal que aqui se conclui é 

apenas mais um momento em um processo mais amplo e que o relatório ora apresentado tem o objetivo 

de evidenciar a pertinência institucional da Universidade Federal Fluminense.  

Este relatório apresenta o resultado de um processo reflexivo sobre a instituição, buscando tratar a 

totalidade de seus dados e o confronto das opiniões dos seus atores. Deseja expressar, ainda, a ideia de 

que os processos avaliativos não têm caráter punitivo ou repressivo, mas consistem, tão somente, em 

mecanismos necessários para conhecermos nossos procedimentos, nossas fragilidades e nossas 

qualidades.  

Por fim, a CPA faz as seguintes recomendações com relação à avaliação institucional na 

Universidade Federal Fluminense:  

● Preparar o terceiro ciclo avaliativo, a partir da revisão do modelo empregado até o presente 

momento; 

● Institucionalizar uma cultura avaliativa, mediante a articulação dos resultados da avaliação com as 

ações institucionais, principalmente no que se refere ao planejamento; 

● Construir mecanismos de engajamento efetivo de todos os segmentos da comunidade universitária, 

nas ações avaliativas;  

● Promover o incentivo à geração de conhecimento acerca da própria UFF, já que para a avaliação é 

fundamental conhecermos a  nós mesmos; e 

● Incentivar o processo de reflexão sobre a instituição, buscando definir a proposta de que 

Universidade queremos. 

 

Niterói, junho de 2009. 
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