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APRESENTAÇÃO 

                                    RELATÓRIO DE GESTÃO 2002 

 
 

 
Na oportunidade de apresentarmos o Relatório de Gestão relativo ao ano de 

2002, gostaríamos de iniciá-la  representa o significado da 
sponsabilidade de gerir a Universidade Federal Fluminense. Este ano, a consulta à 

comun

m povo, já nos fez sentir novos ventos e 
tempo

só em termos quantitativos, mas elevando a 
qualid

ração 
com o

as 
stricto

artir do Departamento de Difusão Cultural, inúmeras 
ativida

 com uma reflexão que
re

idade nos reconduziu, de forma inequívoca, ao lavor de mais um mandato. Se 
por um lado esta resposta muito nos aprazou, por outro reconhecemos a 
responsabilidade daí advinda e, assim, este Relatório representa, não o fim de uma 
gestão e sim o prosseguir de um projeto para a universidade, para o qual nos foi 
concedida a oportunidade de completá-lo. 

Constatamos que neste ano de 2002, a política governamental para as 
universidades prolongou-se na mesmice desalentadora durante a maior parte do 
ano. Porém, a resposta de esperança de u

s para a universidade brasileira.  
Mas os desafios da UFF se sucedem e, mesmo neste contexto negativo de 

2002, continuamos a consolidar as conquistas adquiridas e avançar para o futuro. 
Obtivemos um bom desempenho, não 

ade de serviços desenvolvidos em todas as áreas de atuação, tendo como 
norte as premissas de que o importante é criar um ambiente rico, de amplos 
horizontes, democraticamente participativo e que o estudo e o trabalho exigem 
extremos cuidados e máxima seriedade, sem protecionismos ou aviltamentos. 

No Ensino de Graduação, a despeito de um grande desfalque no nosso corpo 
docente e funcional, conseguimos aumentar o número de vagas para ingresso 
durante a nossa gestão em cerca de 18 % , percentual expressivo em compa

utras instituições congêneres. A participação da UFF na condução política-
acadêmica do Programa de Educação a Distância do Consórcio CEDERJ veio 
confirmar a expectativa e despertar para um novo rumo no processo pedagógico 
institucional. Por outro lado, a UFF discutiu e formatou o seu Plano Pedagógico 
Institucional, documento referencial para a academia, pela primeira vez apresentado. 
Foram criados mais dois cursos de graduação: Biomedicina e Turismo. A avaliação 
do Exame Nacional de Cursos pelo MEC consolidou a qualidade nossos cursos. 

A Pós-Graduação consolidou uma política institucional, avançando 
insofismavelmente, traduzido pelo Grau de Envolvimento com a Pós Graduação, 
representado pela relação percentual entre o número de estudantes em Program

 sensu e o numero total de discentes matriculados na Graduação e na Pós 
Graduação. Este índice revelou o valor de 10,54, indicando um progresso de 15 %, 
desde o início da gestão. 

A Extensão, fator/elo entre o saber da universidade e as comunidades intra e 
extra-muros, confirmou a sua pujança, através das ações dos setores vinculados 
àquela Pró-Reitoria. A p

des de grande porte e alcance foram desenvolvidas. O Núcleo de Estudos e 
Projetos Habitacionais Urbanos muito contribuiu para viabilizar e promover melhorias 
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urbanas e sociais às comunidades organizadas, assessorando tecnicamente as 
iniciativas destes grupos. O crescimento e afirmação da Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica da UFF oportunizou a graduação de novas e incipientes empresas 
para o desenvolvimento regional sustentável. 

As atividades-meio foram apoiadas e melhoradas por ações desenvolvidas 
pela ação da Pró-Reitoria de Planejamento, nas áreas de comunicação, transportes, 
patrimônio, programação e execução orçamentária, produção gráfica e de 
informática. Dentre estas ações destacamos: a execução do projeto de 
modernização da Imprensa Universitária, a modernização de rotinas procedimentos 
administrativos, a implementação de sistemas gerenciais integrados e, ainda, vários 
projetos sob a responsabilidade do Núcleo de Tecnologia da Informação. Dentre 
estes últimos, visando à melhoria da infra-estrutura e do suporte pela informática, 
destacamos a conexão dos campi da UFF, a migração dos diversos sistemas 
corporativos da instituição, o suporte aos usuários através do Help-Desk e a 
implementação do Projeto SIGMA/UFF, destinado a prover a universidade de uma 
poderosa ferramenta de apoio ás decisões administrativas e um banco de 
acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas de naturezas diversas.   

A recuperação física do Hospital Universitário Antônio Pedro foi palpável, 
optando conscientemente a Administração por priorizar, durante este ano, pela 
melhoria dos espaços internos. Assim, diversos setores do HUAP foram criados ou 
reabertos, como o Banco de Leite, o Banco de Sangue, a Maternidade e a Unidade 
Materno-Infantil, o Centro de Diálise e o Centro de Materiais. O Centro Cirúrgico 
encontra-se em estágio de recuperação e a Emergência foi remodelada. Obras 
alentadas no Centro de Imagem (Serviço de Radiologia) proporcionaram a instalação 
de modernos equipamentos como o Tomógrafo Computadoriazado Espiral, de última 
geração, e a unidade com o Cineangiografia Digital e o Polígrafo. 

Foi um ano de dificuldades e restrições financeiras e orçamentárias para a 
instituição, mercê a política central estabelecida mas que, no cômputo geral, não 
impediu o avanço de nossa UFF no rumo da sua consolidação como uma das mais 
importantes universidades brasileiras. 

Novos tempos, novos horizontes se vislumbram, principalmente com a 
perspectiva anunciada e demonstrada pelos nossos novos dirigentes, no sentido de 
respeito e de consideração pelo Ensino Superior. 

Queremos, para finalizar, registrar os nossos agradecimentos a cada um dos 
que constroem o dia a dia da UFF e construíram esta gestão através de 2002. 
Merecedores que fomos de seu apoio, confiança e reconhecimento, somos cientes 
da responsabilidade que ele representa nesta nova quadra de nossa administração. 

 

Reitor 

 
Cícero Mauro Fialho Rodrigues 
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I - A INSTITUIÇÃO 
 
 
 
 
 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma entidade autárquica de 
regime especial, com autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, 
econômica e financeira, exercida na forma de seu Estatuto, aprovado pelo Conselho 
Federal de Educação-Parecer no 2/83 e homologado pela Portaria Ministerial no 177, 
para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

A UFF está sediada em Niterói às margens da Baía da Guanabara. Sua área 
física é de 8.056.510 m2, distribuídos em vários bairros da cidade e em 3 Campi: do 
Valonguinho, do Gragoatá  e da Praia Vermelha. A Universidade estende-se a outras 
localidades do interior fluminense, ministrando cursos de graduação em Itaperuna, 
Macaé

eceu 49 cursos de 
gradua

esenvolve centenas de projetos e programas 
de pes

, prestando serviços e permitindo o 
intercâ

 
em termos quantitativos, mas elevando a qualidade dos serviços desenvolvidos em 
todas as áreas de atuação. 
 
 

, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Cabo Frio e São João de Meriti; de 
graduação e pós-graduação em Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Volta 
Redonda. Há instalações em Pinheiral e Bom Jesus do Itabapoana onde funcionam 
os Colégios Agrícolas; em Cachoeiras de Macacu, o Campus Rural-Fazenda Escola; 
e em Araruama com o Núcleo Experimental de Iguaba.  Até mesmo em Oriximiná, no 
Estado do Pará, a UFF mantém um programa de extensão onde são desenvolvidos 
projetos na Região Amazônica. 
 

A Universidade Federal Fluminense, no ano de 2002, ofer
ção (em Niterói e em outros Municípios do Estado); 35 programas de Pós-

Graduação (sendo 15 de Mestrado/Doutorado e 20 de Mestrado), 104 cursos de 
Especialização e 93 cursos de Extensão Universitária. Possui ainda dois colégios 
agrícolas de ensino médio e técnico. D

quisa e extensão abrangendo as mais diversas áreas das Ciências, Letras e 
Artes. Suas atividades são descentralizadas, propiciando a integração da 
Universidade com a sociedade, levando educação

mbio e a difusão de informação e conhecimento. 
 

Os desafios da UFF se sucedem: continuar a consolidar as conquistas 
adquiridas e avançar para o futuro, procurando obter um bom desempenho, não só
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 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 
II  

       I   ORGANIZAÇÃO SUPERIOR 
           ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

                      1  ÓRGÃOS COLEGIADOS 
                           1.1   CONSELHOS DELIBERATIVOS 
                                    .CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CUV 

O DE ENSINO E PESQUISA- CEP 
                           1.2   CONSELHO FISCALIZADOR ECONÔMICO - FINANCEIRO 
                                    .CONSELHO DE CURADORES - CUR 

                     2  ÓRGÃOS EXECUTIVOS 
                           2.1  REITORIA 
                                    2.1.1  ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA AO REITOR 
                                               . GABINETE DO REITOR – GAR 
                                               . PROCURADORIA-GERAL DA UFF – PROGER 

                  

                                               . PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN 
                
                  

                          1  ÓRGÃOS COLEGIADOS 
               

                  

                        3  OUTROS ÓRGÃOS DE ENSINO  
             

OS 
ÕES DE CURSOS 

                                                 3.2.1.1  DE GRADUAÇÃO                     
                                                 3.2.1.2 DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
   
   

   
   
   
                                       .CONSELH
   
   

   
   
   
   
   

                                . COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD 
                                                  . COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – CPPTA 
                                                  . COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFF – CPAIUFF 
                                                  . COMISSÃO INSTITUCIONAL DE ATRIBUIÇÃO DA GED – CIAG 
                                      2.1.2  ÓRGÃOS CENTRAIS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 
                                                  . PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS – PROAC 
                                                  . PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPP    
                                                  . PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 
   

                     2.1.3  ÓRGÃOS (AUXILIARES) DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 
                                . DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – DAE 

                                                  . DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DRH  
                                                  . DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE  PESSOAL – DAP 
                                                  . DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS  COMUNITÁRIOS – DAC 
                                                  . DEPARTAMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL – DDC 
                                                  . DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF 
                                                  . DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS – DSG 
                                                  . PREFEITURA DO CAMPUS – PRE 
                                      2.1.4  ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
                                                  . NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO – NDC 
                                                  . NÚCLEO DE IMPRENSA UNIVERSITÁRIA – NIU 
                                                  . NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NTI    
                                                  . NÚCLEO EDITORA DA UFF – EdUFF  
 
          II    ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA BÁSICA 
                 ÓRGÃOS  DA ESTRUTURA BÁSICA 
                 ÓRGÃOS DE ENSINO 
   
                  1.1   CONSELHOS DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS 

               1.2   COLEGIADOS DAS UNIDADES 
                           2  ÓRGÃOS EXECUTIVOS 
                                 2.1   CENTROS UNIVERSITÁRIOS 
                                          .CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS - CCM 
                                          .CENTRO DE ESTUDOS GERAIS - CEG 
                                          .CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS - CES 
                                          .CENTRO TECNOLÓGICO - CTC 

                                           2.1.1   UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
                                                      .INSTITUTOS 
                                                      .FACULDADES 
                                                      .ESCOLAS 
                                          2.1.2  DEPARTAMENTOS (de Ensino) 
   
                    3.1  ÓRGÃOS COLEGIADOS 
                                         3.1.1 COLEGIADOS  DE  CURSOS 
                                                      3.1.1.1  DE GRADUAÇÃO 
                                                      3.1.1.2  DE PÓS-GRADUAÇÃO 
                                3.2  ÓRGÃOS EXECUTIV

                                      3.2.1 COORDENAÇ  
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III – Espaço Físico 
 
 A Universidade Federal Fluminense dispõe de um valioso patrimônio 

s, em vários bairros de cidade 
es em outros municípios do Estado do Rio de 

. 

imobiliário que está distribuído em três campi distinto
de Niterói, possuindo também unidad
Janeiro e no Estado do Pará
 

 ÁREA  (m2) 
LOCALIZAÇÀO NOS CAMPI TOTAL CONSTRUÍDA URBANIZADA 

NO CAMPUS (Niterói):  
VALONGUINHO 50.800,00 41.963,00 50.800,00
GRAGOATÁ 218.397,00 40.338,00 218.397,00
PRAIA VERMELHA 214.109,00 37.905,00 94.173,00
FORA DO CAMPUS (Niterói): 79.537,00 66.182,00 78.721,00
TOTAL EM NITERÓI 562.843,00 186.388,00 442.091,00
UNIDADES DISPERSAS EM OUTROS MUNICÍPIOS RJ: 

499.047
 

NÚCLEO EXPERIMENTAL/IGUABA 1. ,00 723,00 25.000,00
COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA ILDEFONSO BASTOS.BORGES/BOM JESUS DO 
ITABAPOANA 

            500.000,00                4.519,00              50.000,00

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

6.006

1.598.000,00 1.392,00 1.591.207,00

ESCOLA DE ENGENHARIA  INDUSTRIAL  E METALÚRGICA/VOLTA REDONDA ,00 5.623,00 6.006,00
INST. CIÊNCIAS DA SOC. E DESENV. REGIONAL/CAMPOS DOS GOYTACAZES 7.148,00 1.

0 20.
404,00 5.953,00

TOTAL EM OUTROS MUNICÍPIOS-RJ 7.490.201,0
3.46

781,00 4.572.865,00
UNIDADE AVANÇADA DE ORIXIMINÁ/PARÁ 

8.056
6,00 1.940,00 3.466,00

Total Geral .510,00 209.109,00 5.018.422,00

 
Distribuição do Espaço Físico por tipo de Dependência, no Estado do Rio de 

Janeiro 
 

Salas de Aulas 
Lo

 Bibliotecas 
Local Quantidade Área 

uinho 104 5141,0
cal Quantidade Área 

Valong Valonguinho 6 640,0
Gragoatá 89 4854,0 Gragoatá 2 7953,0
Praia Vermelha 74 

130 
4458,0 Praia Vermelha 4 1462,0

Urbanas (Fora do Campi) 
Outros Municípios-RJ 

6901,0 Urbanas (Fora do Campi) 8 1005,0
40 3617,0 Outros Municípios-RJ 4 864,0

TOTAL 437 24971,0 TOTAL 24 11924,0
 

Auditórios Anfiteatros 
Local Quantidade Área Local Quantidade Área 

Valonguinho 7 550,0 Valonguinho 4 270,0
Gragoatá 5 633,0 Gragoatá 0 0,0
Praia Vermelha 3 386,0

8,0
Praia Vermelha 0 0,0

Urbanas (Fora do Campi) 5 52 Urbanas (Fora do Campi) 4 904,0
Outros Municípios-RJ 4 1203,0 Outros 

3300,0 TOTAL 
Municípios-RJ 1 164,0

TOTAL 24 
 

9 1338,0

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

Valonguinho 167 7172,0 Valonguinho 13 1148,0
Gragoatá 18 691,0 Gragoatá 8 507,0
Praia Vermelha 68 6037,0 Praia Vermelha 0 0,0
Urbanas (Fora do Campi) 74 2652,0 Urbanas (Fora do Campi) 0 0,0
Outros Municípios-RJ 22 1660,0 Outros Municípios-RJ 4 1680,0
TOTAL 349 
 

18212,0 TOTAL 25 3335,0

Oficinas Didáticas 
Local Quantidade Área 

Valonguinho 0 0,0
Gragoatá 4 162,0
Praia Vermelha 2 122,0
Urbanas (Fora do Campi) 0 0,0
Outros Municípios-RJ 18 2540,0
TOTAL 24 2824,0
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 IV – DELIBERAÇÃO E NORMATIZAÇÃO NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 
 
 
 
 
C RIORES 
 
 

 da Universidade ntad três s 
C desenvolvem atividades que lhes são peculiares, tendo como 
unidade de apoio técnico, comum aos três, a Secretaria Geral dos Conselhos 
S

premo libera oletiva
o niversidade dentro dos princípios e 
n  competente.  

O Conselho de Ensino e Pesquisa é o órgão eminentemente técnico, 
c

 
nanceiras da Universidade.  

OLEGIADOS SUPE

A Administração Superior é orie a por Órgão
olegiados, os quais 

uperiores. 
O Conselho Universitário é o órgão su de de ção c , com 

bjetivo de orientar a política educacional da U
ormas gerais da legislação

abendo-lhe a coordenação do ensino e da pesquisa, com funções deliberativas.  
 O Conselho de Curadores é o órgão ao qual cabe a fiscalização das

atividades econômico-fi
 

 DAS DES D  CONSELH
EN RA

135
DECISÕES 64067 06
INDICAÇÕES 0516 01

03
ATOS 

RESUMO  ATIVIDA OS OS SUPERIORES 
ATIVIDADES UNIVERSITÁRIO SINO E PESQUISA CU DORES 

RESOLUÇÕES 213 -

PORTARIAS - -
TOTAL 221 858 07
ORDINÁRIA 08 19S 26
EXTRAORDINÁRI 18 06 01AS 
SOLENES 0303 03S 

29 23

 
 

 

SESSÕE
TOTAL 35

ESTRUTURA BÁSICA E COORDENAÇÃO DIDÁTICA
(ÓRGÃOS DE ENSINO

Além dos Conselhos uperiore x ainda os Colegiados a estr a 
onselhos do Centro iv olegiados das Unida s 

rsitárias e os Colegiad  de Cu  re sáveis pela  coordenação didática. 

 

) 
 

 S s, e istem  d utur
básica ─  os C s s Un ersitários,  os C de
Unive os rsos, spon
 

 
 
 
 

GAR – SecPlan – PROPLAN/PLI 9



                                    RELATÓRIO DE GESTÃO 2002 

 
 
 
 
V – AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 - GRADUAÇÃO 

 
retaria Estadual de  Educação-RJ  e à Secretaria  

unicipal de Educação-Niterói           
Implementação de políticas de atuação junto às escolas da rede de ensino 

básico

 continuação de seu processo de formação.  

onselho de Ensino e Pesquisa. 
 

             

RJ em conjunto com outras 
universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Este consórcio visa atender a 
uma dema a  nív r. As 
universidades participam com a competência pedagógica e o Estado do Rio de   

iro e icípios com a infra-estrutura necessária para a execução dos 
projetos pedagógicos.  

A P de Assuntos Acadêm os(PROAC) d  UFF  participa d  
Comissão de Estratégias Acadêmicas, sponsável pe condução polític
cadêmica do Programa de Educação a Distância do CEDERJ.  

rsos de Graduação em Engenharia  
 em 17 e 18/07/2002, em conjunto com a Escola de Engenharia, 

o Seminário visando: discutir as diferentes estratégias que envolvem a construção e 
implem

 
e trabalho que aponte diretrizes gerais e subsídios para a formulação de propostas 
edagógicas, articuladas com o Projeto Pedagógico Institucional, capazes de 
romover a dinamização do ensino dos cursos de graduação na área de Engenharia.  

 
 
 
1
 
 
- Gestões junto à Sec
M

, considerando que a melhoria da qualidade do ensino nos Cursos de 
Licenciatura da UFF passa pela articulação entre a formação básica e a formação 
continuada, proporcionando aos professores possibilidade de crescimento 
profissional e
Resultados Alcançados: assinatura do convênio entre a UFF e a Secretaria 
Estadual de Educação, sendo que o convênio com a Secretaria Municipal de 
Educação encontra-se em tramitação no C

- Consórcio CEDERJ - Centro de Educação  Superior  a Distância  do Estado do   
Rio de Janeiro 

Participação da UFF no Consórcio CEDE

nda soci l, do interior , de em do Estado  qualificação el superio

Jane  os mun

ró-Reitoria ic a a
re la o-

a
 
- I Seminário de Reforma Curricular dos Cu

Realização,
d

entação do Projeto Pedagógico nos cursos de graduação pertinentes a área 
de Engenharia; analisar a legislação que orienta a ação da Universidade nos 
processos de reformulação curricular dos cursos de graduação; e construir um plano
d
p
p
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- I Seminário Interdisciplinar dos Cursos de Graduação em Saúde 

Realização de 04 a 06/11/2002, em conjunto com o Centro de Ciências 
édicas, visando: discutir as diferentes estratégias que envolvem a construção e 
plementação do Projeto Pedagógico nos cursos de graduação pertinentes a área 

 a legislação que orienta a ação da Universidade nos processos 
e reformulação curricular dos cursos de graduação; estabelecer áreas de 

entre os cursos, de modo a promover a integração curricular; e 

as, articuladas com o Projeto Pedagógico 
Institu

s de Departamento de 

âmbito do 
companhamento escolar e do registro de certificados e diplomas.  

rsos estados brasileiros. 
 

alunos da UFF.  
Resul

M
im
da Saúde; analisar
d
aproximação 
construir um plano de trabalho que aponte diretrizes gerais e subsídios para a 
(re)formulação de propostas pedagógic

cional, capazes de promover a dinamização do ensino dos cursos de 
graduação para a área da saúde. 
 
- I Encontro de Dirigentes de Departamento de Administração Escolar  

Realização do primeiro encontro de dirigente
Administração Escolar, sediado nesta Universidade, objetivando a troca de 
experiências entre as instituições de ensino superior, para maior integração e 
dinâmica nas atividades acadêmico-administrativas desempenhadas no 
a
Resultado Alcançado: - participação de 90 integrantes de 31 Instituições de Ensino 
Superior  de dive

- Projeto SIAD-2: Sistema Integrado Acadêmico Distribuído 
Desenvolvimento de um sistema no qual pretende-se substituir, 

paulatinamente, o sistema acadêmico ora em vigor, implementando nova filosofia de 
estruturação e atuação dos usuários, objetivando a automação do acompanhamento 
da vida acadêmica dos 

tados Alcançados: - implantação do módulo - inscrição em disciplinas - 
referente ao SIAD2 (novo Sistema Integrado de Acompanhamento Discente), já 
consolidado a partir do 2o semestre letivo de 2002, o que permite maior dinamismo e 
exibilização dos procedimentos administrativos que envolvem este evento.  

 
Escola

fl
implementação e disponibilização "on-line", via internet, de consulta ao Histórico

r e ao Plano de Estudos dos alunos, visando atender ao anseio da 
comunidade universitária, em virtude do grande fluxo de informações. 
       -   Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação 
 
Elaboração do documento “Diretrizes para a Formação de Professores na 
UFF”, referencial para os cursos de licenciatura da Universidade, com participação 
da Coordenadoria de Apoio ao Ensino de Graduação(CAEG), como representante 
da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos na  coordenação de Licenciatura. 
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Resul

Seminário  “Cursos Superiores – Estágio  e  Emprego:   Perspectivas    para  o       

mpresas, com o 

ão do estágio”, na Audiência Pública pela 
AEG, realizada pela 17ª Região do Ministério Público do Trabalho, em Vitória-ES.  

- Prog

ilitação: 

tados Alcançados: - apresentação do referido documento à comunidade 
universitária nacional em diversos espaços, inclusive na Reunião Nacional do 
FORGRAD, em maio, realizada no Recife, servindo ainda como elemento 
dinamizador da Oficina de Trabalho na Paraíba, de 15 a 17 de setembro de 2002, 
com o tema “Diretrizes para a Formação de Professores: Concepções e 
Implementação”;  
- elaboração do projeto pedagógico de criação dos cursos de Biomedicina e Turismo, 
com orientação da CAEG junto às comissões criadas para esta finalidade, 
respectivamente, no Instituto Biomédico e na Faculdade de Administração.  
  
- 
  Futuro.” 

Realização do seminário, em 10 de maio de 2002, objetivando a discussão e a 
reflexão sobre temas que podem  contribuir para uma melhor articulação das 
atividades de estágio com a formação acadêmica. 
Resultados Alcançados: participação de 264 integrantes, entre estudantes, 
professores, funcionários e representantes de várias instituições e e
apoio do FORGRAD;  
- palestra sobre “A experiência na realizaç
C
 

rama de Monitoria 
Resultados Alcançados: - apresentação de 714 trabalhos, em comunicações 
coordenadas e pôsteres e quatro conferências. 
 
- Criação de Novos Cursos. 
Resultados Alcançados: - aprovação da criação dos cursos de Turismo e 
Biomedicina, análise e acompanhamento do processo de criação dos currículos 
plenos dos cursos de Turismo, Biomedicina e Ciências Biológicas – Hab
Tutorial.  
 
- Elaboração  das provas da 2ª etapa do Concurso Vestibular UFF 2002. 

 da 2ªResultados Alcançados: - aplicação e correção das provas  etapa,  realização 
e remanejamentos   e  reclassificações   de   candidatos. d

 
- Avaliação dos Cursos de Graduação no Exame Nacional de Cursos 

Avaliação sistemática do ensino desenvolvida pelo MEC por intermédio do 
Exame Nacional de Cursos (ENC) realizada anualmente nas universidades. 
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Resultados do Exame Nacional de Cursos/ENC – 2002: - conceitos emitidos pelas 
comissões de especialistas do MEC para a Avaliação das condições de oferta dos 
cursos, aos seguintes cursos da UFF 
 

CURSOS CONCEITOS 
Administração (Itaperuna) C 
Administração (Macaé) C 
Ciências Contábeis (Macaé) C 
Ciências Contábeis (Miracema) C 
Matemática (Santo Antônio de Pádua) C 
Pedagogia (Angra dos Reis) C 

NITERÓI 
Administração A 
Arquitetura e Urbanismo E 
Ciências Contábeis B 
Direito A 
Economia A 

B Enfermaqem 
Engenharia Civil A 
Engenharia Elétrica C 

ia Mecânica B 
Engenharia Química B 
Farmácia C 
Física 

Engenhar

A 
História E 
Jornalismo E 
Letras A 
Matemática A 
Medicina A 
Medicina Veterinária B 
Odontologia C 
Pedagogia E 
Psicologia E 
Química A 

Fonte: – MEC/INEP/DAES 

 
- Planejamento e execução do Concurso Vestibular UFF 2003 
Resultados Alcançados: - intercâmbio com outras instituições de ensino superior 

ndo em vista a troca de informações sobre os procedimentos para a realização do 

vulgação e execução da inscrição do Concurso Vestibular; 
         - elaboração das provas da 1ª

te
Concurso Vestibular;  
           - elaboração do edital do programa de isenção de taxa de inscrição;  
           - definição do modelo e elaboração do calendário;  
           - elaboração e divulgação do edital e do Manual do Candidato; 
           - di
   etapa do concurso;  
           - elaboração  das provas da 2ª etapa do concurso. 
 
- Elaboração   do   cronograma   de  atividades   da   Coordenação  de   Seleção              

(COSEAC) relativo à realização dos concursos. 
 cursos de 

gradua

  
Resultados Alcançados: - concurso  de Transferência para ingresso nos

ção no 2º semestre de 2002 e no 1º semestre de 2003;  
 - organização  e  execução  do  2º  Concurso  Vestibular  para    Educação   a                       
   Distância –  Consórcio  CEDERJ,   em  vários  pólos do  Estado do  Rio   de               
   Janeiro; 
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            - realização de dois concursos para a Comissão de Residência Médica;  
            - realização    de   concurso   para    provimento    de   cargos     do    Hospital                  
              Universitário Antônio Pedro. 

ojeto de extensão Coleção Flor de Papel pelo  Núcleo de 
 

çado: - criação de uma biblioteca na Creche – UFF, em parceria 
ma.  

 Programa Bolsa Treinamento da UFF, através do  NDC, a 

lcançado: - desenvolvimento de  programas de atividades para a 
os serviços, através da concessão de 25 bolsas. 

ução e comercialização dos trabalhos editados pela Editora d FF. 
 Alcançado: publicação 28 títulos correspondentes a 9.398 exemplares, 

Quadro Demonstrativo da Produção 2002 

 
- Manutenção do  pr
Documentação(NDC).
Resultado Alcan
com a mes
 
- Implementação do
alunos de baixa renda. 
Resultado A
dinamização d
 
- Prod a U
Resultado
sendo que do total dos  títulos,  5  são periódicos. 
 

Produzid
TÍTULOS EXEMPLARES 

os                                   28(1) Editados                                                 9.398     
Lançados                                      28 Vendidos                                                6.240 
  

RECEITA  LÍQUIDA                                                              32.477,80 

(1) Sendo 5 periódicos. 
 

- Participação da Editora da UFF em  eventos nacionais e internacionais. 
Resultados Alcançados: - participação em 8 eventos  nacionais e 2 internacionais, 
a seguir elencados: 
 
NACIONAIS 
           - 17ª   Bienal    Internacional      do    Livro   de   São    Paulo -   Centro        de                       

opologia – ABA -  16/06   a                      
  19/06/02-Gramado – RS. 

 
amado – RS . 

                  

          
          
 

             Exposições  Imigrantes – 25/04 a 05/05/02-SP. 
           - Feira do  Livro  da  Associação Brasileira  de  Antr

           - Feira  da  Associação  Nacional   de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e               
   Linguística – ANPOLL -24/06 a  28/06/02 Gr

           - Feira da  Associação     Brasileira    de     Literatura  Comparada –ABRALIC-   
             23/07a26/07/02-BeloHorizonte-MG.            

 - Reunião  da Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso da Ciência – SBPC de 
   07/07 a 12/07/02 –Goiana-GO 
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. 
           - XV Reunião  Anual  da  Associação   Brasileira  de  Editoras  Universitárias –          

    
              

             ABEU  25/08 a 28/08/02- Brasília – DF.   
s-Graduação em Educação – ANPED -  29/09 a                             - Associação  Nacional  de  Pó

            02/10/02-Caxambu – MG .      
           - Associação  Nacional  de  Pós-Graduação em Ciências Sociais – ANPOCS - 
             22/10 a 26/10/02- Caxambu – MG.   
 
INTERNACIONAIS 
          - Feira do  Livro de Frankfurt  - 09/10 a 13/10/02 -  Alemanha.           

               

a 

 -  PESQUISA E PÓ
 

rsidade Federal Fluminense, quisa e 
PP), consolidou uma política institucional de apoio à pesquisa, 

ue se 

, apoio à participação em eventos no país e no exterior e 
alização de atividades científicas no âmbito da UFF. 

eu a atualização dos dados dos grupos de pesquisa da UFF, 

 da Universidade no Censo 

à elaboração de uma publicação que reunirá os 

áreas 

o acompanhamento e realização 

 

           - Feira Internacional do Livro de Guadalajara –  30/11 a 08/12/02-México. 
 
- Divulgação do trabalho realizado pela Editora da UFF e  dos  lançamentos de     
  diversas obras produzidas. 

esultado Alcançado: - lançamento da Revista Editorial, com o balanço dR
produção  das realizações da Editora no biênio 2000/2001. 
 
 
 
2 S-GRADUAÇÃO 

PESQUISA 
 

A Unive  através da Pró-Reitoria de Pes
Pós-Graduação(PRO
dando continuidade, em 2002, aos procedimentos implantados em 2000 no q
refere à avaliação e cadastramento de projetos de pesquisa, gerenciamento de 
fomento à pesquisa
re

Promov
fornecendo assessoria técnica para o registro dos mesmos no CNPq, o que 
possibilitou a certificação de 239 grupos de pesquisa
2002 dessa  Entidade. 

Este trabalho deu origem 
principais dados de seus grupos de pesquisa, permitindo uma melhor divulgação das 

e subáreas de produção de conhecimento da UFF. 
Em relação ao Programa de Iniciação Científica, manteve o gerenciamento 

das bolsas UNIBANCO, PIBIC e UFF procedendo a
da seleção para a nova vigência das duas últimas modalidades, que teve início no 
mês de agosto.  
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erenciamento do Programa Iniciação Científica (bolsas UNIBANCO,  PIBIC  e  

e 248 projetos com 367 bolsas, 

- G   
  UFF). 

: - desenvolvimento dResultados Alcançados
conforme discriminação por área de conhecimento: 
       Programas                         No Projetos                        No bolsas concedidas 

                                        31 
          UNIBANCO                           18                                                  20 

            PIBIC                                   226                                                316 
 
  
           PET                                         4          

 
PROJETOS DE PESQUISA  COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DESENVOLVIMENTO – 2002 

 NÚMERO DE  PROJETOS POR TIPO DE BOLSA 
ÁREAS  DE  CONHECIMENTO PIBIC PET UNIBANCO TOTAL 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS  12 - 1 13
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  17 - 2 19

 46 - 4 50CIÊNCIAS  EXATAS E DA TERRA 
CIÊNCIAS HUMANAS  60 1 6 67
CIÊNCIAS DA SAÚDE  25 - - 25
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  26 1 2 29
ENGENHARIAS  24 2 1 27
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES  16 - 2 18

                    TOTAL 226 4                18           248

 
- Gerenciamento   do  Programa   Produção  Científica  Resultante   de  Projetos 

esultados Alcançados:  - produção de  684 trabalhos conforme discriminação 
rea de conhecimento: 

   PIBC/CNPQ 
R
adiante por á
 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR ÁREA RESULTANTE DE PROJETOS PIBIC/CNPQ – 2002 

 
 

ÁREAS DE CONHECIMENTO 
APRESENTAÇÃO 

ORAL EM 
EVENTOS 

APRESENTAÇÃO 
EM  EVENTOS 
COM RESUMO 
PUBLICADO 

APRESENTAÇÃO 
EM  EVENTOS 

COM PUBLICAÇÃO 
INTEGRAL DO 

TRABALHO 

PUBLICAÇÃO EM 
PERIÓDICO 
NACIONAL 

PUBLICAÇÃO EM 
PERIÓDICO 

INTERNACIONAL TOTAL 
   CIÊNCIAS  AGRÁRIAS - 21 - - - 21

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 35 1 6 10 52
CIÊNCIAS  EXATAS E DA TERRA - 59 - 1 4 64
CIÊNCIAS HUMANAS 104 104 4 - 3 215
CIÊNCIAS DA SAÚDE 58 58 1 15 - 132

AS SOCIAIS APLICADAS 49 49 - - 4 102
ENGENHARIAS - 34 - 12 - 46
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 26 26 - - - 52

                   TOTAL 237 386 6 34 21 684

 

CIÊNCI

 

Resul

 
 

-  Participação   nos   Seminários    de   Iniciação   Científica   e   Prêmio   UFF 
   Vasconcellos Torres de Ciência e Tecnologia 

tados Alcançados - inscrição on line, com um total de 492 trabalhos, incluindo 
como autores 673 alunos de graduação e 302 docentes, conforme discriminação 
adiante por área de conhecimento:  
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TRABALHOS/PROJETOS 

 
 

PARTICIPAÇÃO NOS SEMINÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PRÊMIO UFF VASCONCELLOS 
TORRES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 ALUNOS INSCRITOS 
Ciências Agrárias 58 37
Ciências Biológicas 59 41
Ciências Exatas e da Terra 82 65
Ciências Humanas 180 139
Ciências  da Saúde 112 75
Ciências  Sociais Aplicadas 79

ngenharias 67
55

E
Li

52
ngüística, Letras e Artes 36 28

             To 492tal 673

 

e Assuntos 
cadêmicos(PR s a lé to s 

 

 - Criação da  a “Agenda Acadêmico-Citentífica UFF” pela PROPP, em parceria 
com a Pró-Reitoria de Extensão(PROEX) e   a Pró-Reitoria d
A OAC),  que incluiu em sua tividades, a m de momen s comun
de aprofundamento das questões educacionais, os tradicionais eventos: Seminário 
de Iniciação Científica e Semanas de Monitoria e de Extensão. 

ÃO 

agas nos Cursos  Stricto e Lato Sensu. 
esultado Alcançado: dados não disponíveis, pois o semestre acadêmico, ano 

base 2002
 
- Oferecimento de novos programas e cu  p dua dout o, 
mestrado e especialização) 

nçados: - criação de 4 c os de do torado,1 e mestr o e 14  
especialização (8 em funcionamento e 6 em fase  inicial de criação). 
 

PROG MAS  E CURSOS CRIADOS 

 
 
PÓS-GRADUAÇ
 
- Ampliação do oferecimento de v
R

, finaliza em 2003.  

rsos de ós-gra ção ( orad

Resultados Alca urs u  d ad de

RA
ado 

 Biologia Marinha 
2 Comunicação 

Doutor
1

3 Economia 
4 Neuroimunologia 

Mestrado 
1 Arquitetura e Urbanismo 

Especialização 
1 Psicopedagogia no Cotidiano Escolar 
2 MBA – Logística Empresarial 
3 MBA –Estratégias de Marketing 
4 Montagem Industrial e Fabricação Mecânica 
5 MBA – Gestão de Negócios Sustentáveis 
6 Gerência de Serviço de Enfermagem 
7 MBA – Gerenciamento de Projetos 
8  Saúde da Família para Equipes Multiprofissionais nos Moldes de Residência 
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o e vagas em 35 prog mes do e d
 Alcançados: dados não disponíveis, pois o semestre acadêmico, ano 

iamento do Programa Demanda Social  ( bo
os Alcançados: - concessão de 384 bolsas ndo 297 para  o mestrado  

87 para o doutorado. 
 

- Ampliaçã d ramas (15 de tra outorado  20). 
Resultados
base 2002, finaliza em 2003.  
 
- Gerenc lsas de estudo CAPES) 
Resultad , se  e 

- Qualificação de docentes e técnicos –administrativos da UFF 
Resultados Alcançados: -titulação de  30 docentes (1 especialista, 11 mestres, 18 
doutores) e de  6  técnicos-administrativos (1 especialista e  5 mestres).   
em fase de elaboração de tese:22 docentes e 4 técnicos-administrativos. 
 
 

DOCENTES/TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS COM AFASTAMENTO  PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO / OUTROS AFASTAMENTOS 
 NA UFF OUTRAS IES NO EXTERIOR TOTAL

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

ESPECIALIZAÇÃO - 02 - - - - - 02
MESTRADO 15 13 24 05 02 - 41 18
DOUTORADO 15 06 106 09 10 - 131 15
DOUT.SANDUICHE - - 01 - 01 01 02 01
PÓS-DOUTORADO - - 05 - 27 - 32 -
SUBTOTAL 30 21 136 14 40 01 206 36
INTERCÂMBIO NO EXTERIOR - - - - 33 01 33 01
CONGRESSOS NO EXTERIOR - - - - 89 01 89 01
TOTAL 30 21 136 14 162 03 328 38

 

 
 
 
3 -  EXTENSÃO UNIVERSIT

universitária é um processo de articulação entre o ensino e a 
produção de conhecimento em toda eas de conhecimentos existentes na 
Universidade, buscando a integração do processo teoria/prática interdisciplinar que 

ão de um saber compartilhado e, por isso 
se também à comunidade sob forma de 

ÁRIA 
 
 

Extensão 
s as ár

favoreça aos extensionistas a construç
mais eficaz e enriquecedor, estendendo-
cursos, eventos, projetos e ações culturais. 
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As atividades extensionistas na UFF, de repercussão em termos sociais, 
rsas 

por 

omunidades organizadas, apoiando os seus próprios esforços. 
empre atuando a partir de uma solicitação, prioriza atender aos grupos de baixa 

s e instrumentos 

blica, seja 
 ou através 

opostas específicas para cada caso. Como resposta a essa 
de a 
de Extensão, os quais se destacam:   
           - Projeto comunitário de regularização fundiária e uso do solo do  Jardim  Boa 
             Esperança,  atendendo   a   comunidade  de  baixa   renda  residente  nesse 
             loteamento de em Pendotiba, Niterói, RJ. 
           -  Programa Integral de Habitação que tem como grupo-alvo  as  comunidades 
   da  fil as  à eder o   de ssoc ões   Mo ores                
    Niteró – FAM IT. 

Fazenda-Escola da Faculdade de Veterinária: apoio a programas/projetos e 
ulas práticas destinadas aos estudantes do Curso de Medicina Veterinária.  

íssimo (UAJV): manutenção de convênio de 
ooperação técnica e administrativa com a Prefeitura Municipal de Oriximiná, 
tuando também em conjunto com a Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infânc

fessores  para atuação em projetos de 
esquisa e extensão, os quais se destacam: 

 
 
 
 
 
viabilizam ações conjuntas entre professores e estudantes, abrangendo dive
unidades acadêmicas e programas de trabalho de áreas diferenciadas adiante 
elencadas. 
 
- Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos ( NEPHU): Tem 
objetivo contribuir para viabilizar e promover melhorias urbanas e sociais, através de 
assessoria técnica a c
S
renda, desenvolvendo e aplicando um conjunto de métodos, técnica
em projetos de desenvolvimento urbano buscando sempre repassar os 
conhecimentos e as experiências acumuladas pela universidade pú
através da transmissão de resultados de pesquisas e estudos realizados
da elaboração de pr

manda surgem projetos, fomentados, acompanhados e apoiados pela Pró-Reitori

           de baixa  ren iad   F açã   A iaç  de rad  do
           Município  de i N

 
- 
a
 
- Unidade Avançada José Ver
c
a

ia desse município, administrando o Hospital Maternidade São Domingos 
Sávio, de propriedade dessa associação, para atendimento à população em 
convênio com o SUS. 

São deslocados de Niterói para Oriximiná alunos dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Farmácia e Medicina Veterinária para realização de estágio de 
aproximadamente 30 dias,  bem como pro
p
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namento profissional de estudante universitário, em área geo-econômica  
la do Estado do Rio de  Janeiro  contribuindo  para aceleração                      

 de   desenvolvimento  da  região,  inclusive   técnico-científico,                     
                   

                   
 setores de emergência, clínica geral e obstetrícia, com  a  realização  de                      

urgias e exames laboratoriais;  participação  em  campanhas de                    
                
               

sionista de qualidade, de forma a 

cadêmicas, assim como  de manifestados 
teresses gerais da sociedade civil, possibilitando a troca de experiências entre os 

 – Que 
aís é Este?”, com a realização de conferências, mesas redondas etc. Inscreveram-

gico face às exigências da competitividade, de inovação 
tecnol

 Produção, com interesses comuns em 
lação à temática da inovação, do conhecimento e do trabalho. 

 
 
 
           - trei
             diversa daque
             do processo 
             criando   condição   para   formação   de   mão-de-obra  em  nível  médio   e    
             superior, 
           - atendimento à comunidade em  várias áreas da saúde, através do hospital,     
             nos
             pequenas cir
             vacinação   e   educação   em   saúde;  na   área   de  Medicina   veterinária,   
             realização  vacinação  de   gado  bovino   e  assessoramento  aos  criadores  
             locais, com visitas às propriedades. 
 
- Creche da UFF: um espaço de ensino, pesquisa e extensão, das áreas de 
conhecimento vinculadas  ao núcleo multidisciplinar de pesquisa, extensão e estudo 
da criança de 0 a 6 anos; um espaço de formação profissionais de educação e 
infantil, em parceria com a Fundação Municipal de Educação – FME, do município de 
Niterói; um espaço para atendimento aos filho de funcionários, docentes e discentes, 
da Universidade Federal fluminense.  
 
- VII Semana de Extensão da UFF: o objetivo do evento é divulgar a produção 
acadêmica e permitir a ampliação e o aprofundamento de reflexões relacionadas ao 
desenvolvimento de uma política universitária exten
buscar uma estratégia de enfrentamento das necessidades emergentes da nossa 
sociedade. O evento pauta seus debates em questões relevantes, como 
representações das diversas produções a
in
envolvidos e o compromisso da Universidade em democratizar suas ações. 

Durante a VII SEMEXT/UFF/2002, foi focalizado o tema “Educação
P
se 900 participantes, sendo selecionados 480 trabalhos, 307 da UFF e 173 de outras 
instituições. 
 
- Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho ( NEICT): tem por 
objetivo elaborar estudos e pesquisas que caracteriza a dimensão cognitiva do 
conhecimento tecnoló

ógica e do trabalho, desenvolvendo experimentos de articulação entre 
Universidade, Empresa e Governo. 

Tem a participação de professores, pesquisadores, técnicos, alunos da 
graduação e do mestrado em Engenharia de
re
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, econômicas e políticas, desenvolver atividades de formação 

nvolvimento, Bradesco Seguros, Centro 
e Articulação e Estudo das Populações Marginalizadas – CEAP, Centro de Estudios 

evista Interativa da Extensão da UFF: Farol n.º 3: lançada em 31 de outubro de 

 
– Núcleo de Pesquisas Sociais Aplicadas, Informações e Políticas Públicas 
(DATA–UFF): tem como objetivo oferecer pesquisas de qualidade para atender as 
demandas sociais
discente, criando oportunidades de estágio e treinamento para os estudantes e 
realizar pesquisas de base, de modo a desenvolver e aprimorar os instrumentos 
analíticos e metodológicos utilizados nas pesquisas. 
           Além de atividades institucionais, o DATA-UFF oferece serviços de duas 
modalidades de pesquisa: as pesquisas de opinião e as de avaliação. Alguns de 
seus clientes: Banco Interamericano de Dese
d
de Opiníon da Universidad de Guadalaraja, DataBrasil, Escola Nacional de 
Administação Pública – ENAP, Fundação Municipal de Saúde de Niterói, Fundação 
Ford, Jornal do Brasil, Jornal O Dia, Jornal O Globo, Petrobrás – Petróleo Brasileiro 
SA, Sanofi-Synthelabo, Unesco, Novartis Consumer Health, Secretaria Estadual  de 
Transportes, Secretaria Estadual de Cultura e partidos políticos do Rio de Janeiro.  
 
R
2002 em CD-ROM e na Internet (www.uff.br/proex/farol) apresentando o Catálogo 
dos Projetos de Extensão 2001, as conferências, os trabalhos da VI Semana de 
Extensão e outras informações complementares da Pró-Reitoria de Extensão. 
 
Centro de Apoio à Extensão – CAEX: composto pelos setores de Programação 
Visual e Redação e Apoio Técnico, o CAEX tem a finalidade de dar apoio a cursos e 
eventos de extensão,  com a criação de material de divulgação e publicidade (artes-
finais de fôlderes, painéis, cartazes, pequenas publicações, reprografia etc); e ainda 
dispon

ania   (NUEC): tem por objetivo promover e realizar 
rojetos e ações de extensão e pesquisa, que desenvolvam os conhecimentos nas 

o e desenvolvimento de projetos e políticas 
pública

ibilizar espaço físico para realização de atividades de extensão (cessão de 
salas) e empréstimo de equipamentos. 
 
- Núcleo de Educação e Cidad
p
áreas da alfabetização, da leitura e da escrita, considerando as múltiplas linguagens 
e os códigos que as organizam, valendo-se da diversidade dos recursos que lhe dão 
suporte: texto escrito, imagem e tecnologias eletrônicas; atender a necessidade de 
produção de conhecimento na área e as demandas de formação continuada de 
profissionais e de assessorament

s, tanto no setor público, como da sociedade em geral, em âmbito nacional e 
internacional. 
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Latina e no Brasil, até sua 

A missão da Incubadora consistiu em “contribuir para o desenvolvimento 

idatos 
omunidade em geral) apresentam seus planos de negócios, que são selecionados 

s por professores, aos alunos do Curso de 
raduação em Direito da UFF, dando a eles a oportunidade da prática de 

urso História da Música Ocidental

 
 
 
- Pesquisa sobre a história da extensão na UFF (30 Anos de extensão na UFF) 
“Subsídios – Resgatando a Memória da Extensão na UFF”: o objetivo da 
pesquisa foi o resgate da memória da extensão na UFF, sendo efetuado  um estudo 
da extensão no âmbito universal, na América 
institucionalização no ano de 1972 na Universidade. Esta publicação foi divulgada na  
VI/SEMEXT/UFF/2001. 
 
- Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF: iniciou suas atividades 
em 1999, com atuação nas áreas de engenharias, meio ambiente, 
software/eletrônica e telecomunicações. Constitui-se num ambiente para empresas 
emergentes de base tecnológica, que poderão permanecer na incubadora por um 
prazo máximo de 3 anos. Atualmente, a incubadora conta com empresas nas áreas 
de software, meio ambiente e eletrônica. 

regional sustentável, graduando empresas de base tecnológica com perfil inovador e 
ético, a partir das oportunidades disponibilizadas pelo conhecimento e pelo mercado 
para o bem da sociedade”.  

 O acesso à Incubadora é feito através de edital, quando os cand
(c
a partir de critérios, com maior ênfase para perfil empreendedor, conteúdo inovador, 
viabilidade econômica e financeira, potencial de interação com a Universidade e 
inserção do produto no mercado. 

 
- Centro de Assistência Jurídica da UFF (CAJUFF): atua junto a Faculdade de 
Direito, oferecendo estágios, orientado
G
conhecimentos teóricos adquiridos, possibilitando atendimento à comunidade 
carente que procura assistência jurídica gratuita, por força de sua condição 
financeira, viabilizando-se, dessa forma, o acesso ao Poder Judiciário. 
 Foram feitos os seguintes atendimentos especificados por Vara: 65 em Cível, 
160 em Família, 113  em Junta de Conciliação e Julgamento e 30 em outras varas. 
 
 
Projetos  Artísticos e Culturais 
 
C  – Ciclo de palestras ministrado pela musicista e 

estre em artes Kristina Augustin, realizado nos meses de abril e maio. m
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Interculturalidades - Semana de Cultura Contemporânea – O Brasil revelado pelas 
mais diferentes manifestações culturais e artísticas. 
 
VIII Colônia de Férias Cultural e I Oficina Circense – O circo invadiu a UFF de 15 a 
26 de julho. Sob uma lona de circo de 300 m2 montada nos jardins da Reitoria e com 
a participação da Escola Nacional de Circo. 
 
20 Anos do Teatro da UFF – Shows, concertos, peças teatrais adulto e infantil, 
marcaram no mês de agosto os 20 anos do Teatro da UFF. 
 
II Mostra Migrações de Dança Contemporânea – O cruzamento das linguagens 
artísticas no campo da dança nas diversas modalidades: dança aérea, dança-teatro, 
dança-arquitetura e outras formas de linguagem corporal, uniu aos espetáculos 
oficinas e palestras, com renomadas companhias e mestres da dança.  
 
Arte para Usar – Exposição. 
 
Brasileiro: um Estado de Alma – Ciclo de palestras, dando continuidade ao projeto 
Introdução à Cultura Brasileira. 
 
I Arariboia Cine – Realizado em parceria com o Instituto de Artes e Comunicação 
Social da UFF e a Subsecretaria de Cultura de Niterói 
 
Orquestra Sinfônica Nacional (OSN-UFF),  com participação nos projetos: 
           - Música aos Domingos: Cine Arte UFF-  Concertos para a comunidade, 

               

           - Concertos Didáticos: programação didática desenvolvido  pela   Divisão   de  
             Música do Departamento de Difusão Cultural em parceria com a OSN-UFF; 
           - Clássicos  do  Samba:  Participação  da  OSN-UFF  a  convite  do  Ministério    
             da Cultura,  em  duas apresentações no Teatro Municipal do Rio de Janeiro,   
           - apresentação   da    OSN-UFF em Rio Bonito  por   ocasião      da             
             Inauguração de  uma praça nesse município. 
 
UFF Debate Brasil - Há 18 anos a Universidade Federal Fluminense,  através do 

entro de Artes UFF,  promove o projeto UFF DEBATE BRASIL, proporcionando à 
omunidade de Niterói a oportunidade de ouvir e debater os temas mais variados. 

C
c
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4 - RECURSOS HUMANOS 

 de concursos públicos para que fosse 

 
 
O Plano de Ações do Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

estabeleceu como prioritárias as ações voltadas para a melhoria dos processos de 
seleção, avaliação da saúde ocupacional  e capacitação.  

Diante da possibilidade de realização
suprida, em parte, a carência de servidores do grupo técnico-administrativo, foi 
realizado um levantamento das necessidades nas diversas unidades da 

niversidade (set a dez/2001),  encaminhado ao MEC. U
A autorização recebida por esta Universidade do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, através da Portaria/MP no154/2002 limitou-se a 2200 vagas, 
no âmbito das IFES e a Portaria/MEC no 1.198/2002, para a UFF, apenas 30, sendo 
12 para o cargo de Médico, 6 de Enfermeiro e 12 de Técnico de Enfermagem. 

úblico destinado ao provimento de cargos técnico-

a análise da documentação comprobatória de 

fico Reitor de 11 Médicos, 6 
nfermeiros e 12 Técnicos de Enfermagem, na primeira fase. Com base no Decreto 

 

ederal Fluminense engloba o  
abalho integrado das atividades de programação e execução orçamentária, 

de, 
o exercício da competência administrativa e acadêmica como condição básica para 
 consecução dos objetivos e metas preconizadas no programa de ação do Reitor 
ara a sua gestão. 

 

 
- Realização do Concurso P
administrativos para exercício no Hospital Universitário Antonio Pedro.  
Resultados Alcançados: – elaboração de edital, processo de inscrição, realização 
as provas, convocação pard

cumprimento dos pré-requisitos contidos no edital, exames admissionais e avaliação 
médica pela CIMEST, nomeação por atos do Magní
E
n.º 4.175/2002, a nomeação de mais 50% desse montante será procedida.
  
 
 
5 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 

A Administração Central na Universidade F
tr
administração financeira e contábil,  patrimônio, comunicação,  transportes,  produção 
gráfica e de informática, assim como a manutenção preventiva e corretiva de bens 
móveis e imóveis e o gerenciamento de obras e projetos no âmbito da Universida
n
a
p
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A finalidade é desenvolver ações que garantam o suporte necessário para que 
cada segmento da atividade-meio (administração) possa realizar suas atividades 
voltad

 de procedimentos que  
possib

ormas e diretrizes vigentes. 
 

om a 
nalidade de permitir a agilização e segurança de sua concessão e o controle dos 

 cada 

stres, de 
 (visitantes e convidados) e de locação de veículos (para viagens 

ue não podem ser atendidas com veículos da Universidade).  
esultado alcançado - desenvolvimento de um sistema de gerenciamento e de 

órgão.  

gerenciamento e controle dos processos de prestação de serviços  
Resul

 

 
 

as ao êxito das atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão). Observa-se, em 
todos os órgãos que compõem a estrutura da administração da Universidade, a 
preocupação contínua e incansável com a adoção

ilitem a otimização da utilização dos recursos públicos, a preservação do 
patrimônio público, a racionalização dos gastos, com economia dos custos e, 
principalmente, transparência na execução voltada ao atendimento dos interesses da 
Instituição, dentro da legalidade com  observância das n

Dentre as ações podem ser destacadas as seguintes: 
 
- aperfeiçoamento do sistema de controle de diárias por empenho: c
fi
gastos dos diversos órgãos da UFF.  
Resultados alcançados: - registros atualizados dos dados funcionais de
servidor por nome e matrícula SIAPE, com emissão de relatórios individuais, o que 
permite um controle dos gastos com diárias por órgão da UFF; 
           - emissão   de   relatórios   para   publicação   em    Boletim   de   Serviço   da 
             Universidade.  
 
- racionalização do processo de aquisição de passagens aéreas e terre
hospedagem
q
R
controle dos gastos por 
 
- 

tado alcançado - emissão de relatórios com o número de prestadores 
contratados e os setores atendidos. 
 
- normatização dos procedimentos relacionados às diversas atividades da área 
da administração geral: busca a agilização e eficácia da gestão da Universidade. 
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Resultado alcançado – elaboração de atos que atualizam ou estabelecem normas 
internas vigentes, através de Manual de Procedimentos (em fase de digitação e 
onferência):  
                - Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar  

          

- impl dução de informações 
tualizadas e participação da Universidade nos sistemas disponibilizados e 

pendente de aprovação e financiamento - 

 órgãos de controle 

por parte de Prefeitura do Campus e  da 
ivisão Patrimonial do Departamento de Serviços Gerais (DSG). 

a Integrado de 

inanceiras. 
esultado alcançado – melhoria na comunicação entre as Unidades Gestoras e a 

ontas a Pagar e a Receber - CPR do Sistema 
tegrado de Administração Financeira – SIAFI:  controle do fluxo de caixa. 

implantação de rotinas mais atualizadas e dinâmicas junto aos setores 
sponsáveis e instituições bancárias: agilização para  abertura de contas e o 
cebimento pelos bolsistas da UFF. 

 

c
  

        - Apuração de Irregularidades 
                  - Doação e  Aceite 
                  - Uso de Bens Imóveis Públicos  
                  - Alienação de Bens Públicos 
                  - Inventário de Bens Móveis e Imóveis 
                  - Padronização de Atos 
                  - Análise e Arquivamento de Documentação Contábil 
         - Patrimônio - tombamento e transferência 
                  - Atos e Comunicações Oficiais 
 

antação da ligação da UFF com o SERPRO:  pro
a
obrigatórios (CPR-SIAFI GERENCIAL- SIAFI SÉC.XXI) para a área de execução 
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. 
Resultado alcançado – projeto de
encaminhado à SESU/MEC. 
 
- atualização dos registros contábeis para atendimento aos
interno e externo: atualização do cadastro de imóveis do Sistema de Patrimônio dos 
Imóveis da União – SPIU, com a conciliação 
D
Resultado alcançado – regularização parcial da contabilização dos bens. 
 
- implementação do uso da transação “COMUNICA” no Sistem
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: agilização das 
transferências orçamentárias e f
R
Setorial Contábil na UFF.   
 
- utilização dos Subsistemas de C
In
Resultado alcançado - implantação parcial do sistema. 
 
- 
re
re
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Resultado alcançado - implantação parcial do projeto, sendo que está em fase de 
extensão da rotina para pagamento de outros tipos de bolsas com a utilização “office 
bank” no Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF). 

de suprimentos de fundos quando aos 
o, aplicação e prestação de contas dos mesmos 

grama de atividades para realização do 
com o Departamento de Desenvolvimento 

 suprimentos de fundo no 

esultado alcançado –análise do manual pela Procuradoria Jurídica da UFF, em 

uarda dos documentos contábeis 

unta STN/SFC nº 04/2000 
esultado alcançado – implantação em todas as Unidades Gestoras, estando em 

 arquivamento da 
vação da 

ocumentação na própria Unidade Gestora, facilitando as consultas e o atendimento 

cumental. 

res envolvidos na execução e prestação de contas de 
onvênio no âmbito da UFF. 

ção. 

atualização dos procedimentos nas áreas de execução orçamentária, 

ração de cronograma de atividades. 

 
- treinamento dos servidores usuários 
trâmites relativos à concessã
Resultado alcançado – elaboração de crono
treinamento, em fase de entendimentos 
de Recursos Humanos para sua realização. 
 
- elaboração de manual instituindo rotinas e documentos relativos à 
concessão, aplicação e prestação de contas de
âmbito da UFF 
R
fase de pronunciamento pela Pró-Reitoria  de Planejamento da Universidade e da 
Gerência Regional de Controle Interno (GRCI). 
 
- descentralização da responsabilidade pela g
para a Unidade Gestora responsável pelos atos e fatos de gestão, em 
consonância com a IN Conj
R
preparação minuta de Norma de Serviço instituindo o manual de procedimento 
básico para a análise e arquivamento dos documentos contábeis. 
 
- capacitação dos servidores responsáveis pela análise e
documentação de atos e fatos de gestão:  arquivamento e a conser
d
aos órgãos de controle. 
Resultado alcançado – preparação de projeto de treinamento, aguardando a 
implantação da conformidade de suporte do
 
- capacitação dos servido
c
Resultado alcançado – elaboração de projeto de treinamento, encaminhado ao 
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFF para aprova
 
- 
financeira e contábil para tomadas de contas na UFF. 
Resultado alcançado -  realização de diagnóstico inicial através dos registros 
contábeis no SIAFI, em fase de elabo
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- atualização do manual de tomadas de contas: adaptação às mudanças ocorridas  
na legislação relativa ao assunto, bem como às vinculada

 

s aos atos de gestão 
rçamentária financeira e de controle patrimonial. 

ão relativa ao assunto, bem como às 
inculadas aos atos de gestão orçamentária financeira e de controle patrimonial da 

çado - elaboração do manual atualizado, em fase de revisão e 

 gestão de projetos, de programas 
ue visem a valorização da qualidade e da presteza no atendimento ao 

ial e preparação do projeto 

estibular na UFF: 
agamento dos servidores através da folha de pagamento de pessoal da 

da Universidade, gerando considerável economia para a 

modernização da infra-estrutura de telecomunicações da UFF, pelo Núcleo de 

te de rede de telefonia IP. 

         - criação de banco de dados dos meios de  acesso     instalados e da base  de                      

o
Resultado alcançado -  elaboração da 1ª versão do manual atualizado, em fase de 
reexame com base nos relatórios de tomadas de contas. 
 
- atualização do manual de encerramento e abertura do exercício financeiro: 
adaptação às mudanças ocorridas na legislaç
v
equipe do Departamento de Contabilidade e Finanças e das unidades 
descentralizadas. 
Resultado alcan
digitação final. 
 
- implementação, através do planejamento e
q
cliente/mantenedor: geração e divulgação de informações gerenciais para tomadas 
de decisões. 
Resultado alcançado – realização de diagnóstico inic
básico e subprojetos. 
 
- racionalização no pagamento da fiscalização do Concurso V
p
Universidade e os colaboradores e alunos mediante Ordem Bancária de Pagamento 
(OBP) ou através de crédito em conta-corrente. 
Resultado alcançado - otimização do processo de pagamento da fiscalização 
envolvida no Vestibular 
Instituição. 
 
- 
Tecnologia de Informação (NTI): integração das unidades nos campi através da 
comunicação de voz em ambien
Resultados alcançados – criação da Gerência de Voz para atender, de forma 
centralizada, as demandas de comunicação por voz da Universidade; 
  
             dados  com as demandas reprimidas de voz; 
           - elaboração do projeto integrado de telefonia IP; 
           - elaboração do edital para locação do sistema integrado de telefonia IP.  
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- implantação dos princípios de gestão pela qualidade: com ênfase no 

 assessoria de projetos e da 

acional do NTI; 
         - realização de treinamento para requalificação de pessoal; 

o sistema Help Desk para prestação de assistência aos 

de apoio à pesquisa, criando, desta forma, um ponto focal na 
niversidade onde se concentrem  todas as solicitações de pedido de assistência 

tramento de todos os equipamentos da Universidade. 

eto de reorganização física das redes locais pelo NTI:  
plementação das antigas estruturas sobre o novo cabeamento estruturado, 

comunicação interna de dados e nos 

lhoria na gestão administrativa e operacional da gerência  de redes,  com                    
ior  interação entre os responsáveis locais e supervisores   de   área   e a 

     
os de rede. 

ravés do NTI, 

sus de Itabapoana, Pinheiral, 
acema, Macaé e Angra dos 

processo de transformação gerencial, na produção dos resultados, na otimização 
dos custos operacionais, na motivação e participação dos servidores do NIT. 
Resultados alcançados – implantação de
arquitetura cliente/servidor; 

           - elaboração da proposta de reestruturação organiz
  
           - melhoria das instalações e condições de trabalho do NTI, 
          - participação     dos   servidores   do   NTI     no    planejamento    e    gestão 
            compartilhada  de projetos.     
 
- implantação d
usuários do NTI:  busca da solução de problemas, na área de hardware, software, 
telefonia, rede 
U
técnica. 
Resultados alcançados - melhoria do atendimento aos usuários, com concentração 
num só local de todas as solicitações técnicas; 
           - cadas
 
- execução do proj
im
redistribuindo de forma organizada as novas sub-redes de endereços IP, de modo a 
disponibilizar acesso para todas as unidades acadêmicas e administrativas sediadas 
em Niterói à Rede/UFF. 
Resultados alcançados - melhoria sensível na 
serviços de acesso à internet, com a instalação de aproximadamente 2.900 pontos 
de acesso; 
           - me
             ma
             gerência central; 
            - maior facilidade  na administração e controle do  tráfego  de  dados  interno,   
              propiciando um melhor aproveitamento dos recurs
 
- implementação do projeto de conexão dos Campi da UFF, at
localizados no interior do Estado do Rio de Janeiro à Rede-UFF ou a provedores de 
acesso internet (Campos dos Goytacazes, Bom Je
Volta Redonda, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Mir
Reis). 
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Re
pro
     
     s   aos  sistemas  administrativos  do  SERPRO feitas                      

niversidade de um 
 

natureza científica, técnica, artística e 
ultural a partir de base homogênea, fidedigna e confiável. 

s de qualificação; de projetos; de trabalhos de conclusão. 

os diversos sistemas corporativos 
 para uma nova 

lataforma, adotando a tecnologia cliente-servidor. 

grama de classes num modelo orientado a objeto.  

lcançado - recuperação e adequação do espaço físico. 

O orçamento autorizado pelo Congresso Nacional para a Universidade 

a seguir: 

sultados alcançados - utilização da internet para pesquisa por alunos e 
fessores; 
      - melhoria na qualidade das aulas que usam a internet como ferramenta; 
      - agilidade  nas  consulta

             pelos funcionários das unidades gestoras. 
 
- implementação do projeto SIGMA/UFF,  pelo NTI:  prover a U
instrumento de apoio à decisão, planejamento, gerenciamento, acompanhamento e
avaliação das atividades acadêmicas de 
c
Resultados alcançados – cadastramento de cursos, formas de ingresso e 
coordenadores da Pós-Graduação Stricto Sensu; de cursos, habilitações, ênfases, 
formas de ingresso e respectivos coordenadores da Graduação; de áreas de 
concentração e linhas de pesquisa; de produção intelectual, de disciplinas; de 
atividade
 
- implementação do projeto para migração d
da UFF:  migração de sistemas instalados no computador IBM 9672
p
 Resultados alcançados - definição dos objetivos e levantamento dos requisitos 
principais do sistema; 
           - análise, definição e validação do modelo de dados; 
          - definição  dos  relacionamentos  entre  as  tabelas  envolvidas  no  banco  de 
             construção de dia
 
- execução do projeto de modernização da Imprensa Universitária.  
Resultado a
  
 
 
6 -  EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO 
 
 
Federal Fluminense (UFF) no ano 2002 foi de R$ 390.940.452,00 (trezentos e 
noventa milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) e 
o executado foi de R$ 383.819.470,00 (trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos 
e dezenove mil, quatrocentos e setenta reais). Esses valores, estão apresentados na 
tabela 
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ORÇAMENTO 2002 – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

0)                  (R$1,0
FONTE / ELEMENTO AUTORIZADO EXECUTADO 

383.819.470,00 TOTAL GERAL 390.940.452,00 
          TESOURO        376.644.692,00                      376.005.361,00 
                             PESSOAL 346.902.283,00 346.902.283,00 
                             CUSTEIO 29.480.409,00 28.841.078,00 
                             CAPITAL 262.000,00 262.000,00 
           RECURSOS PRÓPRIOS                       14.295.760,00 7.814.109,00 

 
 
 A Universidade Federal Fluminense, considerando as exigências da política 
educacional do Governo Federal, tem expandido sua capacidade de atuação. Ao 
longo dos últimos três anos tem oferecido maior número de vagas, no Vestibular, 
conseqüentemente o número de alunos matriculados vem aumentando. Foram 
criados novos cursos, o corpo docente se qualificou e a produção cientifica cresceu. 

         A oferta de novos cursos e a elevação do quantitativo de vagas, tem impelido 

 insuficientes para atender  as 

ento de ações da administração acadêmica.  
rescimento institucional, 

A matriz de alocação de recursos adotada pelo Ministério da Educação, para 
ino Superior 

 menos as suas 
ecessidades reais de manutenção e investimento. Sendo assim, os recursos 
estinados à UFF são insuficientes para atender a sua demanda. 

O comprometimento do orçamento do Tesouro com o grupo de despesa de 
são destinados aos programas 

ssistenciais (auxílio-alimentação, auxílio-transporte etc) e apenas 5% ficam para a 

ia, urbanização e transporte.   

  
a um crescente contingente de alunos ávidos por uma Universidade com infra-
estrutura adequada e equipamentos com tecnologia de ponta. Entretanto, os 
recursos advindos do Tesouro Nacional tem sido
necessidades de manutenção e investimento, conseqüentes da crescente expansão 
e do maior desenvolvim
        A Universidade tem apresentado, nos últimos anos,  c
muito embora o orçamento para atendimento às suas despesas de manutenção e 
investimento não tenha acompanhado esta tendência de alta. 
  
rateio de recursos da Fonte do Tesouro às Instituições Federais de Ens
(IFES), não considera as particularidades de cada instituição e muito
n
d

pessoal, chega a 92% do total. Dos 8% restantes, 3% 
a
cobertura das despesas com manutenção e investimento. 

Desta forma, os recursos orçamentários destinados ao grupo Outras Despesas 
Correntes(ODC) estão, em quase sua totalidade, destinados ao atendimento das 
despesas fixas (energia elétrica, água, telefonia etc) e,  também, aos contratos de 
terceirização que a Universidade tem sido obrigada a firmar para obter os serviços de 
limpeza, vigilânc
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A Un  tem primad  pelo c trole de suas despesas, sem perder de 
tos 

desenvolvidos, atendendo assim a nova ordem mercadológica e se adequando às 
a Governo. Entretanto, a por investimento astos 
i m a manutençã dade têm rção 
s cursos disponibiliza atendê-la. Existe  de 
equipamentos em toda a área acadêmica e administrativa, principalmente no que 

Ainda, a conservação predial é onerosa, pois grande parte das edificações tem 

iversidade o on
vista a qualidade das ações pedagógicas e a produção dos conhecimen

ções do demanda s e os g
mprescindíveis co o da Universi crescido em propo
uperior aos re dos para  carência

ange à informática.  t

mais de 40 anos e, por isso, necessitam de permanente manutenção mormente na 
parte elétrica e hidráulica e de adaptações para se adequarem às necessidades 
tecnológicas atuais e às demandas acadêmicas. 

 A Universidade tem encontrado dificuldades financeiras para arcar com a  
manutenção e investimentos, conseqüentemente, alcançar os objetivos que lhe são 
imputados por uma sociedade em permanente processo de transformação e 
modernização.  

  Ela está comprometida com o atendimento aos anseios dessa sociedade 
moderna e, para tanto, não se limita somente à função precípua de produzir e 
disseminar o conhecimento, pois suas atividades ultrapassam o âmbito restrito do 
ensino das profissões. 

 
TRANSFERÊNCIA TRIMESTRAL DE RECURSOS POR ÓRGÃO 

 
º º ºÓRGÃO ORÇAMENTO 

TOTAL 
1  TRI 2  TRI 3  TRI 4º TRI TOTAL 

LIBERADO 
EDUFF (800171  - 154384) 50.000,00 12.500,00 12.500,00 11.250,00 13.750,00 50.000,00
NDC     (800171  - 154385) 100.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 27.500,00 100.000,00
CCM     (800171  - 153989) 216.598,00 54.149,00 54.149,00 54.149,00 54.151,00 216.598,00
CEG     (800171  - 153990) 258.222,00 64.555,00 64.555,00 64.555,00 64.557,00 25.222,00
CES     (800171  - 153988) 180.139,00 45.034,00 45.034,00 45.034,00 45.037,00 180.139,00
CTC     (800171  - 153987) 115.852,00 28.963,00 28.963,00 28.963,00 28.963,00 115.852,00
OSN     (800171 -  100.000,00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 100.000,00

 
ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

  
PROPP (838705  - 153983) 
Pesquisa(

100.000,00 25.000.00 25.000.00 25.000.
838721- 153983) 70.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 70.000,00
38675 – 153985) 150.000,00 37.500,00 37.500,00 33.750,00 41.250,00 150.000,00

 
COLÉGIOS ORÇAMENTO 

TOTAL 
LIB. 6% COMPLEMENTO 

DO TRI 
1o TRI 2o  TRI 3o TRI 4o  TRI TOTAL 

LIBERADO 
ANP (838641 – 154392) 535.380,00 28.130,00 105.715,00 133.845,00 133.845,00 133.845,00 133.845,00 535.380,00
TAIBB (838641 –154391) 269.097,00 14.139,00 53.135,00 67.274,00 67.274,00 67.274,00 67.274,00 269.097,00
TOTAL 804.477,00 42.269,00 158.850,00 201.119,00 201.119,00 201.119,00 201.119,00 804.477,00

 
 
 
 

00 25.000.00 100.000,00

PROEX (8
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.1 PROGRAMAS DE GOVERNO EXECUTADOS PELA UFF COM SUAS 
RESP

                            

 
 
 
6

ECTIVAS METAS 
 
 A tabela abaixo apresenta os Programas de Governo do exercício de 2002 da 
Universidade Federal Fluminense, com as demonstrações dos recursos financeiros: 
 

AUTORIZADO/EXECUTADO 
                                                                                                                 (R$1,00)     

 

ORIGEM DO RECURSO/ DE AUTORIZADO EXECUTADO 
TESOURO RECURSOS 

PRÓPRIOS 
TESOURO RECURSOS 

PRÓPRIOS 
PESSOAL OUTROS 

CUSTEIOS E 
CAPITAL 

OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 

PESSOAL OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 

OUTROS 
CUSTEIOS E 

CAPITAL 
Contrib. Org. Univer. Interamericana-OUI - 12.212.0681.0334   8.000,00   5.000,00 
Contrib. Internac. Association of Universities-IAU -
12.212.0681.0449 

 

SPESA 

    
 3.600,00 

   

Auxílio-Alimentação Servidores e Empregados - 12.306.0791.2012  6.963.076,00   6.840.238,00  
Auxílio-Transporte Servidores e Empregados - 12.331.0791.2011  3.669.788,00   3.385.648,00  
Ampliação do Acervo Bibliográfico - 12.364.0041.2321   330.000,00    
Funcionamento da Educação Profissional – 12.363.0044.2992  804.477,00   802.477,00  
Assist. ao Educando Ensino Graduação – 12.364.0041.4002   433.131,00   379.828,00 
Manutenção de Acervo Bibliográfico - 12.364.0041.4008   200.000,00    
Funcionamento de Cursos de Graduação –12.364.0041.4009 218.222.554,00 16.621.123,00 8.628.243,00 218.222.554,00 16.621.113,00 6.530.212,00 
Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação -12.364.0043.4006  100.000,00 480.000,00  97.060,00 139.191,00 
Funcionamento da Extensão Universitária  - 12.364.0041.4004  150.000,00 1.000.000,00  126.138,00 280.723,00 
Mod. e Recuperação das IFES e Hus. - 12.364.0041.5081  162.000,00 2.857.786,00  162.000,00 407.235,00 
Assist. Pré-Escolar aos Dep. Servidores e Emp. 12.365.0791.2010  1.101.945,00   899.378,00  
Cump. Sent. Judicial Transitada em Julgad
Devida pela União, Aut. e Fund. Públicas  -  128.

o (Precatórios) 
846.0901.0005 

  
1.125.528,00 

    
1.125.528,00 

  

Pagamento de Aposentadorias e Pensões -  09.272.0089.0181 127.554.201,00   127.554.201,00   
Serv. Sociais por m  69.670,00 eio  de Hospitais de Ensino - 12.302.0046.4086   300.000,00  

 da Pesq. Universitária e Difusão de seus      Pr
R

od. e Melhoria 
esultados – 12.571.0461.3080 70.000,00 

  
69.026,00 

 

Capacitação Servidor Público Federal em o 
e Requalificaç 91.4572 

   
100. 55.00

 
000,00

  
 

 Proc. de Qualificaçã
ão – 12.128.07 000,00 

  
0,00 

  
100.   2.250,00

TOTAL 902.283,00 .409,00 14.295.760,00 346.902.283,00 29.103.07 814.109,00 
 
 
 
 Para melhor com ão da a com ão a urso ceiro

rogramas de Governo, serão apresentamos a seguir os comentários referentes às 
ações desenvolvidas por e detalhamento da despesa 

 gestão.  

        12 ção                               
SUB ÃO: 12 Cooperação  Internacional 

A:   1 Gestão de Participação em Organismos Internacionais 
dad  C uiç O çã ver  In er

OUI                                                                                               
 
 
 

preens  tabel  relaç os rec s finan s dos 

346. 29.742 8,00 7.

P
sta Universidade, conforme o 

de
 
FUNÇÃO:      Educa

FUNÇ         2
PROGRAM      068
AÇÃO(ativi e):0334 ontrib ão à rganiza o Uni sitária teram icana-
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Objetivos e correlação Física/Financeira 
 Participação da UFF nos eventos promovidos pela OUI, além de ter acesso às 
ublicações da referida enp tidade de classe. 

UNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         212 Co

681 Ge ão 
AÇÃ ntribuição à al Association of Universities -IAU 
Objetivos e correlação Física/Financeira 
 Participação da UFF nos eventos promovido AU, além d ce  

 de clas e. 
i autorizado para essa atividade  R$ 3.600,00, em Recursos Próprios. 

Educação 
entação e utrição 

oriz  S
o-alimen açã Se es e Em rega

ica/Finance ra 
 Univer idade na comunidade através de programas

e um ecimento renovado tínuo, a partir do 
o d docente com a comunidade. 

o aos ervidores e empregados, foi autorizado  o  
ecutad s R$ 6. 0.238,00 em Outros Custeios e 

 Tesouro.  
ETA: Servidor beneficiado (unidade) 
revista: 6.610 
xecutada:  6.610 funcionários beneficiados com vale-alimentação (registros e 

O:          331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
ROGRAMA:          0791 Valorização do Servidor Público 

dores e Empregados 

 dos 

 Para essa atividade foi autorizado em OCC de Recursos Próprios  R$ 
8.000,00 e executado R$ 5.000,00. 
 
F

o eração  Internacional p
st de Participação em Organismos Internacionais PROGRAMA:         0

O (atividade): 0449 Co Internation

s pela I e ter a sso às
publicações da referida entidade
 Fo

s

 
FUNÇÃO:                12 
SUBFUNÇÃO:          306 Alim  N
PROGRAMA:          0791 Val ação do ervidor Público 
AÇÃO (atividade):  2012 Auxíli t o aos rvidor p dos 
Objetivos e Correlação Fís i
 Promover a integração da s  
que viabilizam a produção  d  conh  e con
aprendizado surgido da relaçã iscente/

Para o auxílio-alimentaçã s
valor de R$ 6.963.076,00 e ex
Capital (OCC) do 

o 84

M
P
E
controles realizados através do SIAPE). 
 
FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃ
P
AÇÃO (atividade):  2011 Auxílio  transporte aos Servi
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Recursos destinados ao financiamento do programa de auxílio-transporte
servidores e professores desta IFES 
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 Para o auxílio-transporte aos servidores e empregados foi orçado  R$  
3.669.788,00  e  executado foi  R$ 3.385.648

 
,00 em OCC do Tesouro.  

ETA

xecutada: 3.084 funcionários assegurados com auxílio-transporte (registros e 
E). 

o Ensino de Graduação 

áfico, 
ermitindo o bom funcionamento das bibliotecas, bem como atender as crescentes 

e ormações profissionais das diversas áreas de 

os 

) 

 um ambiente 
de bib

            
do Gragoatá  e Biblioteca  da  Faculdade de Medicina;  

  da  Biblioteca  Central  do  Gragoatá   e das 
  Escola  de  Engenharia  e   de   Faculdade   de  Medicina,   com  a   

nização  das  instalações  de  refrigeração e   
  reorganização dos espaços da Biblioteca da Faculdade de Medicina; 

efrigeração central da Escola de  Engenharia   e     

outros componentes para   
 

as  seguintes  metas físicas: 

M : Servidor beneficiado (unidade) 
Prevista: 3.084 
E
controles realizados através do SIAP
 
FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         364 Ensino Superior              
PROGRAMA:         0041 Desenvolvimento d
AÇÃO (atividade): 2321Ampliação do Acervo Bibliográfico destinado às IFES e HUE 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Proporcionar as condições necessárias para expansão do acervo bibliogr
p
necessidad s bibliográficas e de inf
conhecimentos desta IFES. 
 Para essa atividade foi autorizado o valor de R$ 330.000,00 de Recurs
Próprios. 
META: Volumes adquiridos no ano (unidade
Prevista:  24.481  
Executada:  38.574  

Dentre as melhorias convencionais essenciais realizadas para
lioteca, com a utilização de  recursos orçamentários destacam-se: 

a) aquisição e instalação de 2 sistemas eletrônico  de controle  de fluxo  de   usuários   
     para a Biblioteca  Central 
b) ampliação da proteção  das coleções
     Bibliotecas da
    aquisição de 70.000 etiquetas eletromagnéticas;                                              
c) continuidade  dos  serviços  de  moder
  
d) manutenção  das  instalações de r
    da Biblioteca Central do Gragoatá; 
e) aquisição de 5 microcomputadores,  5 impressoras  e  
     compor a infra-estrutura tecnológica do Núcleo de Documentação (NDC).

No ano de 2002 foram desenvolvidas 
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Meta Física 1 - Modernização da infra-estrutura  de  informatização  das 24 unidades  

o  do NDC e  melhoria  das condições  de  acesso   à  informação 

o informatizado;   
         - infra-estrutura de comutação bibliográfica; 

o  aplicativo   ARGONAUTA  dos   módulos   de                       
 

                    

 instalações físicas de apoio à pesquisa nas  bibliotecas                      

    363 Ensino Profissional              
044 Desenvolvimento da Educação Profissional  

AÇÃO

 

gãos 

do do Rio de 

Educação Profissional foram orçados R$ 

Previs
xecutada: 746 alunos matriculados nos colégios: 304 no  CANP( 235 no curso 
édio e 69 no curso técnico) e  442 no CTAIBB (394 no curso técnico/médio e 48 no 

urso pós-médio). 

de informatizaçã
especializada em apoio à pesquisa: 
           - infra- estrutura para o empréstim
  
           - adaptação  e implantação   d
             empréstimo   e vocabulário  sistematizado;
           - implantação    da   infra-estrutura    de     digitalização/microfilmagem          e 
             disponibilização da   produção intelectual  de  dissertações  e  teses  da  UFF  
             em meio eletrônico. 
Meta Física 2 - Melhoria das condições de segurança e conservação do patrimônio 
bibliográfico da UFF, com  proteção do patrimônio bibliográfico de uso corrente e de 
caráter raro e/ou  valioso. 
Meta Física 3 - Melhoria das
da UFF. 
 
FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:      
PROGRAMA:          0

 (atividade):  2992 Funcionamento da Educação Profissional 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Promover a formação de mão-de-obra especializada a nível de 2o grau na 
área agropecuária. Possibilitar a orientação técnica aos pequenos produtores, a
qualificação do homem ao meio rural e o desenvolvimento de projetos agropecuários 
experimentais, com vistas à obtenção de técnicas mais adequadas a uma melhor 
produtividade das atividades agrícolas da região. Estas atividades tem como ór
gerenciadores o Colégio Agrícola  Nilo Peçanha (CANP) e o Colégio Técnico-
Agrícola Ildefonso Bastos Borges (CTAIBB), ambos localizados no Esta
Janeiro, nas cidades de Pinheiral  e Bom Jesus de Itabapoana,  respectivamente. 

Para o funcionamento  da 
804.477,00 e executados  R$ 802.477,00, em OCC do Tesouro.   
META: Aluno matriculado(unidade)  

ta :  610 
E
m
c
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FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino Superior              

raduação 
 do Ensino de Graduação 

ação nutricional, no município de 

s e restaurantes das diversas unidades universitárias.  

idade)  

a:  14.145 alunos cadastrados na Divisão Orientação Alimentar. 

Execu

o, através da Divisão de Desenvolvimento, 
ação dos recursos provenientes do convênio FNDCT/FINEP/MCT- 

etas financeiras para o  período de aplicação de 24 meses: 

PROGRAMA:          0041 Desenvolvimento do Ensino de G
AÇÃO (atividade):  4002 Assistência ao Educando
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Fornecer alimentação nos padrões de otimiz
Niterói (tanto à comunidade universitária como a terceiros), através da Divisão de 
Orientação Alimentar(DOA), que centraliza a produção, distribuindo a alimentação 
diretamente ou pelas cantina
 O programa foi  autorizado R$.433.131,00 em OCC de Recursos Próprios,  
sendo executados R$ 379.828,00. 
META: Aluno assistido (un
Prevista: 10.018 
Executad
 
FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         364 Ensino Superior              
PROGRAMA:         0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade): 4008 Manutenção do Acervo Bibliográfico 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Propiciar condições necessárias à manutenção do acervo bibliográfico, 
permitindo o bom funcionamento do sistema de bibliotecas e das atividades do 
Arquivo Central da UFF, do Laboratório Reprográfico e do Laboratório de 
Conservação e Restauração de Documentos. 
 Para a manutenção do acervo bibliográfico foi orçado o valor R$ 200.000,00, 
em OCC de Recursos Próprios. 
META: Volume mantido (milhar) 
Prevista: 845.965 

tada: 845.965 
 

O Núcleo de Documentaçã
gerencia a utiliz
Fundos Setoriais, relativo ao projeto  “Modernização da Infra – Estrutura de Apoio a 
Pesquisa nas Bibliotecas da UFF”, com  recursos no valor total de R$1.119.970,00, 
com as seguintes m
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METAS FINANCEIRAS Aplicação 2002 Aplicação   2003 
Código Grupos/Elementos de Despesa 

3 DESPESAS CORRENTES 
39 Serv os de terceiros/pessoa jurídica iç 55.726,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 

51 Obras e instalações 162.157,70
52 Equipamentos - Material Permanente 492.934,30 409.151,00
 TOTAL 710.818,00 409.151,00

 
 
 Seguem adiante alguns dados relativos às atividades do Núcleo de 
Documentação no ano de 2002: 

           - atendimento a 1.359 solicitações do COMUT; 
           - atendimento a 669  solicitações de artigos científico de outras IFES; 

                - arrecadação   de    R$ 4.663,00   com     prestação     de   serviços      de   
                  informação; 
                - inserção de 187 títulos de periódicos  nacionais   e        estrangeiros    no 

go eletrônico da UFF; 
r compra; 

- renovação de 47 títulos   de   periódicos   nacionais   no   valor    de    R$   

s estrangeiros (440 correspondem                  
rba  da CAPES                       

prios  no  valor  de R$                      

                       

 Superior              
olvimento do Ensino de Graduação 

:  4009 Funcionamento de Cursos de Graduação 
ão Física/Financeira 

  Assegurar a comunidade acadêmica o necessário suporte que vise o 
aprimo

 
 
 

                  catálo
           - cadastramento de 3.214 fascículos de periódicos adquiridos po

                
                   31.274,10; 
                - assinatura de 585  títulos  de periódico
                  a renovação e 145 a  novas   assinaturas)  através  de  ve
                  no  valor  de   R$ 555.000,00   e  de  recursos   pró
                  8.470,77; 

      - aquisição da base bibliográfica EMC   Proquest no valor de US$ 6.500,00    
              (recursos próprios de PROPP). 

 
 
UNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino
PROGRAMA:          0041 Desenv
AÇÃO (atividade)
Objetivos e Correlaç
 

ramento da qualidade de ensino de graduação e do sistema acadêmico 
administrativo, proporcionando a integração com a pesquisa, a pós-graduação e a 
extensão. Formar profissionais para o mercado de trabalho, que a cada dia exige 
qualificação mais aperfeiçoada, levando a Universidade a buscar a melhoria 
constante da qualidade do ensino. 
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Para o funcionamento dos cursos de graduação foi orçado o valor de R$ 
243 71. o executado foi de R$ 241.373.879,00 (R$ 
218.222.554,00 destinados ao pagamento de pessoal, R$ 16.621.113,00 em   Outros 
Custeios e Capital do Tesouro Nacional e R$ 6.530.212,00 em OCC de Recursos 
Próprios). 

ETA:  Alunos  matriculados (unidade)  

.4 920,00, sendo que 

M
Prevista: 21.149 
Executada: 21.579 (2º semestre) 

O corpo docente e técnico-administrativo da UFF, que dá apoio a esse 
Pro 265 

 exercícios e 183 afastados).  

SU

6 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 

imento de pesquisa. 

100  480.000,00 em  OCC de Recursos 
róprios,.sendo que o valor executado foi de R$ 97.060,00 em OCC do Tesouro e  
$ 139.191,00 em OCC de Recursos Próprios. 

Stricto sensu  

o-cultural e assistencial, de modo a propiciar o 
desenvolvimento comunitário. 
 
 

grama, conta 2.542 docentes, sendo 2.275 em exercício (incluindo 
substitutos, 10 visitantes e 62 professores do Ensino Médio), 267 afastados e 4.187 
técnicos-administrativos (4.004 em
 
FUNÇÃO:                 12 Educação 

BFUNÇÃO:           364 Ensino Superior              
PROGRAMA:           0043 Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação    
AÇÃO (atividade):  400
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Formar recursos humanos a nível de pós-graduação, com vistas à qualificação 
para o magistério superior, bem como a qualificação de profissionais de alto nível 
para o mercado de trabalho e o desenvolv

Os recursos autorizados para este Programa de Governo foram de R$ 
.000,00 em OCC do Tesouro e  R$

P
R
  META:  Aluno matriculado(unidade) – 
Prevista: 2.084 
Executada: 2.618 (2.131 em mestrado, 487 em doutorado). 
  
FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          364 Ensino Superior              
PROGRAMA:          0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
AÇÃO (atividade):  4004 Extensão Universitária 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Promover a integração da Universidade na comunidade, através de 
programas de cunho cívico, artístic
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Para essa atividade foi autorizado o valor  de R$ 1.150.000,00  e executados 
R$ 40

brangendo as  áreas de conhecimento: Ciências Sociais, Ciências 
de, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

tica e Ciências Biológicas; 355 eventos culturais (99 musicais, 16 
 de Arte da UFF e 240 apresentações teatrais), 

sendo

ROGRAMA:       0041 Desenvolvimento do Ensino de Graduação 
 e Recuperação das IFES e HUS 

nidades 
ra o corpo 

 com objetivo de atender, com maior 
eficáci

 

 dificuldades, foram implementados 
 melhoria na infra-estrutura, no 

 a recuperação dos espaços físicos da Universidade, sendo dada 

Foram metas da Prefeitura através da Gerência de Projetos e Obras: 
 da  área  física  e  manutenção da  mesma   de               

   inclusive  os  iniciados  no   ano                    

ento dos  projetos  pertinentes  aos 
niversidade. 

 
 

 
 
 
 

6.861,00  em OCC do Tesouro e  Recursos Próprios. 
META:  Eventos realizados (unidade)  
Prevista: 574 
Executada: 378 eventos realizados, sendo 32 (8 cursos, 2 projetos e 22 outros  
eventos) a
Agrárias, Engenharias, Ciências da Saú
Humanas, Lingüís
exposições realizadas na Galeria

 que  316 eventos estão em andamento (85 cursos e 231 projetos).  
 
FUNÇÃO:             12 Educação   
SUBFUNÇÃO:       364 Ensino Superior 
P
AÇÃO (Projeto):  5081 Modernização
Objetivos e correlação Física/Financeira 
 Realização de obras para recuperação e modernização de diversas u
dessa Instituição, proporcionando melhores condições de trabalho pa
docente, discente e técnico-administrativo,

a,  as demandas da comunidade em geral. 
 Para esse Programa foram autorizados   R$ 3.019.786,00 e executados R$ 
569.235,00. 

As atividades relacionadas com o Campus Universitário estão a cargo da 
Prefeitura do Campus Universitário que tem a finalidade de unificar a execução das 
obras e manutenção do patrimônio imobiliário. 
 No ano 2002, mesmo diante de tantas
vários  projetos e obras, os quais  possibilitaram uma
que diz respeito
uma atenção especial à manutenção das salas de aula. 

           - Elaboração  de   diagnóstico 
             forma  conclusão   de  projetos   previstos, 
             anterior; 
           - Reavaliação,  execução  e  acompanham
             planos de aplicação de recursos da U
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unidades: Maternidade, 
rmas em fase de conclusão são: Centro de 

stuário do Centro Cirúrgico, Tomografia Computadorizada, 

ROGRAMA:         0791 Valorização do Servidor Público 
  Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores  

che para os 
a UFF. 

s beneficiados (registros e controles realizados através do SIAPE). 

eciais 

  UFF a 

125.528,00. 

xecutada: R$ 1.125.528,00 
 
 
 
 

 
Com relação ao Hospital Universitário Antônio Pedro(HUAP), foram 

reformadas, modernizadas e equipadas as seguintes 
Lactário e Centro de Diálise. As refo
Material, ve
Hemodinâmica, Hemocentro e atendimento a AIDS. 

Foram  programadas  e não executadas as  reformas do Ambulatório Geral, 
do Centro de Quimioterapia.  
 
FUNÇÃO:               12 Educação 
SUBFUNÇÃO:         365 Educação Infantil 
P
AÇÃO(atividade): 2010 Assistência
e Empregados 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Recursos destinados ao financiamento do programa de auxílio cre
dependentes de 0 a 6 anos dos servidores d
 Para a assistência pré-escolar foi orçado o valor de R$ 1.101.945,00.  O 
executado foi de R$ 899.378,00 em OCC do Tesouro Nacional. 
META: Crianças de 0 a 6 anos atendidas (unidade) 
Prevista: 988 
Executada: 988 crianças asseguradas com assistências pré-escolar, referentes a 
827 servidore
 
FUNÇÃO:                    12  Encargos Especiais   
SUBFUNÇÃO:          846  Outros Encargos Esp
PROGRAMA:          0901  Operações Especiais 
AÇÃO(atividade):  0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(Precatórios)  devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas. 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 

Recursos destinados para o pagamento de precatórios devidos pela
seus servidores. 
 Para o pagamento das sentenças judiciais (precatórios)  foram  autorizados e  
executados R$ 1.
META: Pagamentos programados para o ano. 
Prevista: R$ 14.733,00 
E
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ções ordinárias sobre diversos 
assun

 

 
Os processos judiciais a cargo da Procuradoria Geral da UFF (PROGER) estão 

na faixa de 2.300 e têm natureza cumulativa em face da morosidade da prestação 
jurisdicional. Dentre esses processos, encontram-se pleitos de servidores sobre 
diversos assuntos e ações rescisórias, na maioria ações ajuizadas contra a UFF, 
também com o encargo de ajuizar execuções, a

tos, execução de dívida ativa e ações rescisórias em face desses pleitos.  

Ações Judiciais 
18/10/2002 2000.02.01.040931-9 PRECATÓRIO R$ 9.254,42 Precatório quitado em abril/2002 no valor bruto de R$ 9.796,73
18/10/2002 2000.02.01038217-0 PRECATÓRIO R$ 4.622,79 A UFF peticionou ao juíz informando erro material nos cálculos 

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

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

 
 
FUNÇÃO:               09 Previdência Social 
SUBFUNÇÃO:         272 Previdência do Regime Estatutário              
PROGRAMA:         0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

stas os proventos, vantagens  e 
didos por lei. 

ETA: Aposentados e pensionistas beneficiados (unidade) 
s 

ionistas 
E). 

lar e Ambulatorial              

:  4086 Serviços Sociais à Comunidade por meio de Hospitais de 

/Financeira 
 da área de saúde para associar os 

à pratica hospitalar, objetivando a melhoria de sua formação 
 o desenvolvimento de pesquisa na área de saúde e a 

restação de assistência  hospitalar, ambulatorial e de emergência à comunidade. O 
rgão que desenvolve esta atividade é a Unidade Avançada José Veríssimo-UAJV, 
calizada no Estado do Pará. 

AÇÃO (atividade): 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões –Servidores Civis 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Assegurar aos servidores inativos e pensioni
pensões conce
 Para o pagamento dos encargos com aposentadorias  e pensões a servidores 
civis foram orçados  e executados  R$ 127.554.201,00. 
M
Prevista: 3.333 aposentados e 1.010 pensionista  
Executada: 3.333 servidores com pagamento de aposentadorias e 1010 pens
(registros e controles realizados através do SIAP
 
FUNÇÃO:                12 Educação 
SUBFUNÇÃO:          302 Assistência Hospita
PROGRAMA:          0046 Hospitais de Ensino 
AÇÃO(atividade)
Ensino 
Objetivos e Correlação Física
 Proporcionar condições aos estudantes
conhecimentos teóricos 
profissional. Além disso, visa
p
ó
lo
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4 na 
Clínica Cirúrgica e 13 na Materno-Infantil) 
  

a Un ada Jo AJV), sediada em Oriximiná, Estado 
do Pará, a UFF mantém um programa  de extensão com projetos no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, assistência técnica aos produtores rurais e assistência 
rimária à saúde. 

Na área de assistência médico-hospitalar, desenvolvida no Hospital 
e , gerenciado pela UAJV,  os dados que 

 prestados são: 
a e 1.493  

ação 

Conhecimento Científico  e  

s isa Universitária e Difusão de 

Proporcionar apoio as atividades de pesquisa desenvolvidas nos diversos 
ersidade, de modo a incentivar a produção 

s R$ 70.000,00 e executados  R$ 

esquisa publicada (unidade)         
e 2001. 

 
 
 
 
 
 
 Para o Programa foram autorizados R$ 300.000,00 e executados R$ 
69.670,00, em OCC de Recursos Próprios. 
META: Leitos ofertados (unidade) 
Prevista:  30 
Executada: 30 leitos nas suas unidades de internação (13 na Clínica Médica, 

N idade Avanç sé Veríssimo (U

p

Maternidad São Domingos Sávio (HMSDS)
refletem, quantitativa e qualitativamente, a extensão dos serviços
47.955 atendimentos (14.963 em ambulatório, 31.499 em emergênci
internações), 305 cirurgias (127 de urgência e 178 eletivas) e 625 partos (539 normais 
e 86 cesários).  
  
FUNÇÃO:             12 Educ
SUBFUNÇÃO:       571 Desenvolvimento Científico              
PROGRAMA:   0461 Expansão e Consolidação do 
Tecnológico. 
AÇÃO(Projeto): 3080 Produção e Melhoria da Pe qu
seus Resultados. 
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 
Departamentos de Ensino da Univ
científica, visando a qualificação de pessoal e a melhoria do ensino. 
 Para este Programa foram autorizado
69.026,00, em OCC de Recursos do Tesouro. 
META: P
Prevista: 7.048  produtos referentes ao ano d
Executada: 6.380 produtos referentes ao ano 2002, conforme tabela abaixo. 
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Produção Científica de 1997 a 2002 

 
Produto TOTAL Anual 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Artigos em Periódicos Internacionais 265 338 334 395 441 440
Artigos em Periódicos Nacionais 369 629 652 731 824 723
Artigos de Opinião 111 187 233 181 249 200
Artigos de Divulgação Científica 156 146 137 109 122 159
Livros Publicados 117 161 174 150 163 183
Livros Traduzidos 20 24 23 18 29 35
Capítulos de Livros Publicados 108 241 217 290 420 369
Publicações em Veículos de Circulação Local 64 103 133 134 149 159
Trabalhos Apresentados em Congressos Científicos 994 1292 1755 1630 1.737 1408
Trabalhos Publicados em Congressos Científicos 374 493 566 604 633 760
Resumos Publicados em Congressos Científicos 579 909 1306 1235 1.494 1128
Teses de Doutorado defendidas e aprovadas 35 59 69 48 64 44
Teses de Doutorado orientadas e aprovadas 5 27 15 20 26 18
Teses de Mestrado defendidas e aprovadas 33 57 57 41 35 43
Teses de Mestrado orientadas e aprovadas 25 111 89 80 118 120
Produtos desenvolvidos com ou sem patente 14 31 39 32 55 59
Processos desenvolvidos com ou sem patente 14 7 6 7 8 6
Textos Didáticos para uso local 100 282 267 287 300 360
Filmes, vídeos, audiovisuais artísticos 4 58 50 25 47 22
Filmes, vídeos, audiovisuais científicos 62 65 81 83 62 95
Participações em E

 To
xposições ou apresentações artísticas 6 55 38 62 72 49

                         tal 
Fonte: Relatórios anuai os docentes aprovados pelos Departamento

3.455 5.275 6.241 6.162 7.048 6.380
s d s de Ensino  

:        128 Formação de Recursos Humanos 

 4572 Capacitação do Servidor Público Federal em Processo  de   
ualificação 

ivando a criação 

ral. 
rama de Governo foi de R$ 155.000,00 e 

revista: 419  servidores 
xecutada:708 servidores capacitados em cursos de treinamento, conforme quadro 1 
  técnicos-administrativos em qualificação; conforme quadros 2 e 3. 

 
FUNÇÃO:              12 Educação 
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA:        0791 Valorização do Servidor Público 
AÇÃO(atividade):
                                        Qualificação e Re-Q
Objetivos e Correlação Física/Financeira 
 Propiciar a melhoria da qualidade de recursos humanos, através de cursos de 
aperfeiçoamento e treinamento para os servidores desta IFES, objet
de servidores mais especializados e com uma maior capacidade de atender as 
crescentes demandas do serviço público em ge
 O recurso autorizado para esse Prog
o executado  foi de R$ 102.250,00. 
META: Servidor capacitado  (unidade) 
P
E
e
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Quadro1  

 

CURSOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO – DTA 
CURSOS REALIZADOS NA SEDE AÇÃO TURMAS APRO

rgonauta 2 1 9 
V. SETORES ATENDIDOS 

Capacitação na Utilização do Software A NDC 

Prevenção e Combate a Incêndio 2 5 109 CEG,HUAP, DSG 
Trabalhando com Textos Utilizando o Word 2 3 22 NDC, HUAP 
Atendimento ao Público e s Relações Interpessoai 57 HUAP, CCM, CEG, NTI, PRE, CTC, 

DAC, DSG, G PROAR, NDC, EX 
2 1 12 HUAP 

Conservação de Livros de Uso Diário 2 3 31  
Power Point 2 1 7 CTC DRH, C, NDC, CM 
Noções de Administração Pública e Procedimentos Administrativos 2 1 42 , CEG C, AT DAP, 

P, CC EX, D GER 
, DSG, PPTA,

Excel 2 3 17 NDC , CCM,, HUAP  CTC 
Introdução à Informática e Windows 95 2 2 16  HUAP
Treinamento para Lactaristas e Auxiliares de Nutrição HUA2 1 9 P 
Conservação de Documentos 2 1 9  
Inserção do Cateter Epicutâneo 1 2 56 HUAP 
Oficina : Enfermeiro X  Registro 1 2 29 AP 
Oficina : Auxiliares e Técnicos de Enfermagem X Registro HUA1 2 22 P 
Meio Ambiente e Prevenção de Doenças Transmissíveis 2 1 31 G 
Treinamento no Sistema Acadêmico 2 4 58 CE  CESG, CTC, , CCM 
Treinamento em e-mails e Home Pages 2 4 51  CTC, M 
Implantação do Sistema de Automação da EDUFF 2 1 5 EDUFF 
Encontro Regional de Dirigentes de Pessoal e de RH da Região 
Sudeste 

3 1 67  DAP, PTA,

Seminário de Recepção aos Novos Servidores do HUAP HUAP 1 1 33 
Supletivo de 2 Grau 7 1 7 
Supletivo de 1º Grau 6 1 2 HUAP 
Pré Vestibular 6 2 7 , HUAP
              TOTAL   708  

* AÇÕES DE CAPACITAÇÃO ORIUNDAS DA 
1 - Servidores, de qualquer área do conhecimento,  q

POLÍTICA NACIONAL DE CAP TAÇÃO 
ue necessitem de treinamento b  para melh  desemp as funçõ  atendime ao público 

mento bási  para melh  desempe das funçõ apoio ad ativo 
ea do conhecimento, que exerçam funções de gerê nstitui icas 
ea do conhecimento, que exerçam funções de gerê olítica

de recursos humanos  
6- Servidores, de qualquer área do conhecimento, que não possuam o ensino fundamental 

Quadro 2 
SETORES ATENDIDOS 

ACI
ásico orar o enho d es de nto 

2 - Servidores, de qualquer área do conhecimento, que necessitem de treina co orar o nho es de  ministr
3 - Servidores, de qualquer ár
4 - Servidores, de qualquer ár

ncia  das i
ncia  de p

ções públ
s sociais 

1 5 

Treinamento para Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha 
NDC

DRH , ND /CUR, 
HUA M, PRO AC, PRO
,PRE  NIU, C  

NDC,  

NDC

HU

CE

CEG,  CES, CC

DRH,  DAC, CP  SINTUFF 

HUAP 

CTC , PRE 

5 - Servidores, de qualquer área do conhecimento, responsáveis pela capacitação 

 

NOME DO CURSO N.º DE ATENDIDOS 
LATO SENSu 

Gestão de Negócios Sustentáveis 1 CEG 
MBA Controladoria e Finanças 4 CTC, HUAP, DDC 

HUAP, CES, CEG, NDC Administração e Sistemas de Informações 6 
Marketing Empresarial 4 

1 
CES, CEG, EDUFF 

Internet, Interface e Miultimídia 
Brasil Pós 30 1 CEG 
Engenharia

NDC 

 de Segurança do Trabalho 2 PRE 
Contabil ade e Auditoria 1 HUAP id
MBA Gestão pela Qualidade Total 1 HUAP 
Cuidados Intensivos 1 HUAP 
Avaliações e Perícias de Engenharia 1 PRE 
Enfermagem em Promoção da Saúde 3 HUAP 

STRICTO-SENSu 
Mestrado Profissional em Sistema de Gestão 5 PROEX, NTI, DCF, GAR, CEG 

 
Quadro 03 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NÍVEL 
NA UFF OUTRAS IES EXTERIOR 

TOTAL 

MESTRADO 8 3 3 14 
DOUTORADO 1 5 1 7 

1 PÓS-DOUTORADO   1 
TOTAL 9 8 5 22 
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7– DESTAQUE AO ORÇAMENTO DA UFF 
 
 

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2002  DE ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS 
 

Órgão Concedente Tipo / Nº Detalhe 
SIAFI 

Esfera de Atuação Período de Vigência Recurso  
Recebido (R$)

Aliance For Healt Policy And  Systems 
Resarch     

  Protoc. de Intenções 335/2001 158392 Organismo Internacional 01/04/2000 a 01/04/2002 4.369,43

Companhia Siderúrgica  Nacional   S/N0 158356 Empresa Privada 01/01/1999 a 31/12/1999 181,25
Detran Convênio  20/97 158304 Estadual 27/01/1997 a  27/01/1999 4.804,16
Petrobrás Convênio  650400598 158092 Economia Mista 20/03/1998 a 20/03/2002 22.310,90
Petrobrás Convênio  6507053002 158382 Economia Mista 15/04/2000 a 18/04/2005 19.066,31
Petrobrás Termo de Coop. 650400499-3 158364 Economia Mista 16/10/2000 a 02/05/2002 11.615,51
Fundação Ford Doação N0 9701866-1 158094 Organismo Internacional 01/04/2000 a 01/04/2002 293.596,86
Tribunal De Justiça do Estado RJ   Contrato 003/2000 158399 Estadual 01/04/2000 a 01/04/2002 13.017,76
PMN/Secretaria de Promoção Social Convênio  S/N 158404 Municipal 09/04/2001 a 31/12/2004 10.000,00
Unesco Contrato  613/99 158377 Organismo Internacional 14/12/1999 a 09/06/2003 10.320,00
Unesco Contrato  Ed2793/2001 158372 Organismo Internacional 17/01/2001 a 28/02/2002 33.400,00
Unesco Contrato  Ed01440/2001 158388 Organismo Internacional 19/02/2001 a 19/02/2002 19.843,57
PNUD Termo de Adesão 158409 Organismo Internacional 08/10/2002 a 08/01/2003 20.000,00
Xunta De Galícia Convênio  S/Nº 158037 Organismo Internacional 25/08/1998 a 28/08/2002 37.253,58
Secretaria Estadual de Saúde Convênio  E 06/301/01 158397 Estadual 26/12/2001 a 31/12/2002 92.320,00
Uerj Doação  S/N0 158406 Estadual 01/03/2002 a 28/02/2004 59.000,00
Sec. Estadual de Educação Contrato  158413 Estadual 15/10/2002  a 15/01/2003 160.346,70
                                 Total 811.746,13
OBS.:  Os valores zerados no campo prestação de contas são relativos a não exigência do órgão ou  ainda porque não estão no prazo 
 

CONVÊNIOS EM EXECUÇÀO COM ÓRGÃOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2002 
Órgão       

Concedente 
No   

Convênio 
Entidade 

Beneficiada 
Nº SIAFI Esfera de 

Atuação 
Período de Vigência Valor Total 

(R$) 
Valor de  

Prestação 
Contas  (R$)

ANP 040/2000 Inst. de Geologia 398243 Federal 29/08/2000 a 27/09/2003 958.010,23 958.010,23
CAPES DS-087/00 PROPP 389023 Federal 31/03/2000 a 31/03/2003 9.236.329,03 5.785.170,99
CAPES PICDT-022/00 PROPP 389412 Federal 02/03/2000 a 31/03/2003 2.161.727,30 1.357.079,22
CAPES PROAP-041/00 PROPP 390112 Federal 03/03/2000 a 31/03/2003 4.300.038,31 2.529.285,00
FNS 947/2000 HUAP 399439 Federal 25/09/2000 a 14/08/2003 121.210,00 121.210,00
FNS 3370/2001 HUAP 433075 Federal 31/12/2001 a 27/02/2003 800.000,00 800.000,00
FNS PT 745/2002 HUAP 448186 Federal 12/04/2002 a 12/04/2003 941.190,00 0,00
FNS 2645/2002 Esc. Enfermagem 467654 Federal 27/11/2002 a 22/11/2003 92.300,00 0,00
FNS/REFORSUS RJ 33033002 HUAP - Federal 16/02/1998 a 16/02/2003 1.578.899,74 282.393,06
FNS/REFORSUS RJ 3303300031 HUAP - Federal 03/07/1998 a 03/07/2003 1.649.187,91 344.840,61
SESu 17/2002 HUAP 434901 Federal 25/01/2002 a 31/12/2003 2.498.140,74 2.498.160,79
SESu 150/2002 PROPLAN 466966 Federal 30/08/2002 a 31/03/2003 540.000,00 0,00
SESu PET 055/2002 PROPP 451356 Federal 25/05/2002 a 31/12/2002 113.780,00 0,00
SESu 111/2002 PROAC 452679 Federal 19/06/2002 a 31/12/2002 425.000,00 0,00
SESu 130/2002 HUAP 455147 Federal 26/06/2002 a 31/12/2002 941.190,00 0,00
SESu 298/2002 PROPLAN 466904 Federal 07/11/2002 a 31/03/200 2.489.942,00 0,00
SESu 387/2002 CTAIBB 459043 Federal 14/12/2002 a 31/03/2003 50.000,00 0,00
                      Total 28.896.945,26 14.676.149,90
Obs.: Os valores zerados no campo Valor Prestação de Contas, são referentes a convênios ainda em execução, cujos prazos para apresentação das 
mesmas são 31/12/2002 ou 28/02/2003. 
 
 

Orçamento do Hospital Universitário e da Unidade Avançada José Veríssimo 
 2001 2002 
Hospital Universitário Antônio Pedro  
SUS 16.110.000,00 13.335.248,28
Convênios SESu 1.441.322,00 2.647.967,00
Convênios FNS 863.130,00 2.041.039,15
     Total 18.414.452,00 18.024.254,43
Unidade Avançada José Veríssimo  
SUS - 352.972,23
     Total - 352.972,23
Fonte: HUAP  e DCF.   
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VI – INDICADORES 
  

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

 Total de usuário (2) 30.553
 M 2/usuário 6,84

 

(1) Sede e fora da sede.  
(2) Alunos dos cursos (graduação, programas de pós-graduação,  residência médica e servidores ativos da Instituição.  

Acesso do aluno ao acervo bibliográfico 
  Acervo 865.921
  Aluno (1) 24.274
  Acervo/aluno 35,67
 (1) Alunos  matriculados nos cursos  de graduação, programas de pós-graduação e residência médica. 
 Acesso do aluno aos recursos computacionais 
  N0 de microcomputador de uso acadêmico 2.251
  Aluno (1) 24.274
  Aluno/microcomputador 10,78
 (1)  Alunos matriculados nos cursos  de graduação, programas de  pós-graduação e residência médica 
 Recursos computacionais voltados para atividades administrativas 
  N0 de micros computador 857
  Técnico-administrativo ativo 4.004
  Técnico-administrativo/microcomputador 4,67
2- Indicadores de Eficiência 
 Taxa de dispêndio na estrutura gerencial (1) 
  Função gratificada 612
  Quantitativo pessoal (2)          6.454

 Percentual de dispêndio            10,55
(1) Técnicos- administrativos e docentes com o número de funções gratificadas e cargos  de direção.   

 

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

3 - Indicadores de Qualidade 
 Docentes afastados para qualificação 
  Docente em exercício (1)   2.000
  Docente afastado para qualificação (2) 329
  Percentual de docente  afastado para qualificação            16,45
 (1)  N0 de docentes permanentes. 
 (2) Qualificação de longa e curta duração. 
 Técnicos administrativos com nível superior 
  Técnico-administrativo permanente 4.187
  Técnico-administrativo com nível superior 1.263
  Percentual de  técnico-administrativo com nível superior 30.16  
 Resposta à demanda-cursos de graduação 
  Inscritos (1) 49.497
  Ingressos  (2) 4.227
  Índice de  resposta à demanda            11,71
 
 

(1) Número de inscritos  no vestibular - 2002. 
(2) Número de ingressantes no vestibular - 2002.  

 Índice de participação discente em programas acadêmicos (1) 
  Bolsas (2) 1.528
  Aluno matriculado nos cursos de graduação (3) 21.579
  Participação de alunos 14,12 
 (1) Programas: Iniciação Científica, Monitoria e Extensão. 
 (2) Total de bolsas: Iniciação Científica 367,  Monitoria 1047 e Extensão 114   
 (3) Total de alunos matriculados nos cursos de graduação. 
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4 - Indicadores de Produtividade 
 Relação aluno/docente 
  Docente  em exercício (1) 2.213
  Aluno matriculado (2) 24.274
  Aluno/docente      10,97 
 (1)  Total  de  docentes permanentes de ensino superior e contratos temporários 
 (2)  N0 de alunos matriculados  nos cursos de graduação, residência  médica e programas de  pós-graduação. 
 Taxa d l  ocente em tempo integra
  Docente em tempo integral em exercício (1) 1.666

 Docente perm .194
 Percentagem 

 (1) Total Docentes permanentes de ensino superior. 
(2) Total de docentes permanentes de ensino superior . 

 Relaç o/técnico-administrativo ão alun
  Técnico-administrativo ativo 4.004
  Aluno  (1) 24.274
  Relação aluno/Técnico-administrativo  6,06 
 (1)  Alunos matriculados nos cursos de graduação,  programas de pós-graduação  e residência  médica. 
 Relação técnico-administrativo/docente 

                                                                                                Quantitativo                                       % 
 Técnico administrativo     4.004 63,77

 

 Docente     2.275 36,23
 Total de recursos humanos (1)     6.279 100,00 
(1)  Total   inclui empregados terceirizados).  de recursos humanos ativos (não

5 -  Indicadores de Gastos    e 
 Pessoal 346.902.283,00 90,38
 Aposentadorias e pensões 127.554.201,00 36,77
 Pessoal ativo 219.348.082,00 63.23
 Outros custeios OCC 28.841.078,00 7 (  total) ,51
 Custeios básico  13.182.294,80 s 3.43
 Investimentos e  rela 262.000,00 m ção aos gastos totais 6,83

em relação aos gastos  de OCC 262.000,00 
 Outras fontes ( Recursos Próprios - 250 e 280) 7.814.112,80 2,08
 Recursos de convênios 7.975.960,78 2,08
 Locação de mã 7.589.533,05 36,29o-de-obra  
 Energia 2.702.882,30 12.93
 Passagens e di ias  p 1.896.607,63 302ár or docente em  exercício  (1) ,06

6– Evolução Histórica dores de Desempenho  dos Principais Indica
Especificação empenho (2) Indicadores de Des
 1997 1998 1999 
Custo  corrente/aluno  (R$) 2 9.539,01 8.88.447,63 8.153,16 7.476,3 01,56
Aluno/professor 10,63 8,87 9,44 9,94 11,32
Aluno/funcionário 6,18 6,705,00 5,11 5,49
Funcionário/professor 1,72 1,77 1,85 1,81 1,69
GPE (%) 62,38 63,59 69,22 70,23 74,50
GEPG (%) - 9,00 9,16 9,79 10,54
Conceito CAPES ,48 3,48 3,48 -3,39 3
IQCD 3,35 3,48 3,403,13 3,22
ISG (%) 64,76 67,28 70,10 61,48 63,05
1 -
2 -

  inclui  técnico-administrativo  com rgo de 
 dados não disponíveis, pois o semestre acad

 ca direção, 
êmico, ano base 2002, finaliza em 2003.  

 
 
 
 

 anente (2) 2
 de docentes em tempo integral 75,93

 

R$ Índic

 Investimentos  0,007

2000 2001 
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7 – Indicadores de Desempenho do Hospital Universitário 

Distribuição de Leitos Unidade 
2001 2002 

           Clínica Médica (M) 32 29
           Clínica Médica (F) 26 29
           D.I.P. 10 10
           Repouso 6 20
           C.T.I 6 6
           Unidade Coronariana 5 5
           Clínica de Apoio 33 -
           Clínica Cirúrgica (M) 25 49
           Clínica Cirúrgica (F) 25 37
           Otorrino-Oftalmológia 12 12
           Ortopedia 21 21
           Cirurgia Pediátrica - 4
           Obstétrica 4 25
           Neonatologia 4 8
           Pediatria 24 12
           Ginecologia 6 6
           U.T.I. Neonatal 4 7
           Outros - 13
           Total  * 243 293
Atendimentos Realizados /Unidade 2001 2002 
Ambulatorial     
           Clínica   Médica 51.268 57.908
  Cirúrgica 47.897 66.051
  Materno-Infantil 22.785 27.851
  Outras Clínicas 44.665 59.311
  Outras  Consultas Médicas 3.517 4.227
 Subtotal  170.132 215.348
           Emergência  37.262 42.226
 Total  207.394 257.574
Internações   
           Cirurgias Eletivas 2.121 2.845
                   Urgências 984 1.293
 Subtotal 3.105 4.138
           Partos  Normais 23 82
 Cesários 14 77
 Subtotal 37 159
           Outras  507 1.444
 Total  3.649 5.841
Exames Patologia Clínica 369.082 283.384
 Anátomo-Patológico 7.710 6.526
 Banque de Sangue 12.145 -
 Radiológico 32.632 43.818
 Total  421.569                 333.728
Diálise Hemodiálise 1.303 1.922
 Diálise Peritoneal 17 265
 Total 1.320 2.187
Total Geral de Atendimentos *  633.932 599.330

 * Fonte: HUAP  
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Gestão – 2002, parte integrante da prestação da contas da 
luminense, visa atender ao disposto no artigo 19 da Instrução 

 
 
 
 
 O Relatório de
Universidade Federal F
Normativa n° 2, de 20, de dezembro de 2000, da Secretaria Federal de Controle 

portamento dos principais indicadores da Universidade permitem, com 
registrar aumento do número de cursos de grad ção e pós

 de vagas oferecidas e da  produção científica, técnica e artística. O 
o da UFF nas diversas formas de avaliação (Exame Nacional de Cursos, 

mente e  o grau de envolvimento com a pós-graduação 
incrementado de significativa. O corpo docente  qualifi

do ano,  80% dos doce deverão  

Niterói,  20 de fevereiro 2003 
 

Prof. Cícero Mauro Fialho Rodrigues 
                             eitor da Universidade Feder uminens

Interno. 
 
 O com
toda segurança, ua -
graduação,
desempenh
CAPES etc.) evoluiu positiva
está sendo forma tem se cado 
sensivelmente a cada ano e, até o final ntes  ser 
mestres e doutores. 
  
 
 
 
    
  
  
 
 
 
   
      
                              R al Fl e 
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