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O plano de expansão das universidades federais tem 
ajudado a reescrever a história da educação superior 
no Brasil. Pela primeira vez, jovens que não tinham 
acesso a um ensino público de qualidade estão experi-
mentando a inclusão social, graças à criação de novos 
cursos, entre outras ações. O aumento do número de 
vagas foi possibilitado pelo Programa de Apoio aos 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais – REUNI, projeto que tem tido o apoio 
de toda a comunidade universitária e seus dirigentes.  

O REUNI chegou num excelente momento para a 
Universidade Federal Fluminense, que, em moldes 
semelhantes, já desenvolvia, através do Plano de De-
senvolvimento Institucional, - PDI -, uma expressiva 
política de expansão, que abrangia tanto a graduação 
quanto a pós-graduação, com o intuito de melhorar a 
qualidade de seus cursos e ampliar o número de va-
gas. Portanto, o PDI obteve ainda mais sucesso com 
a ajuda do REUNI, que permite à universidade con-
tar com melhores condições de infraestrutura física, 
além de mais recursos humanos.  

Como parte dos nossos esforços para melhorar não 
só a qualidade do ensino, mas também facilitar o 
acesso a ele, ampliamos o número de vagas em cursos 
noturnos, o que, sem dúvida, beneficia os jovens que 
precisam equilibrar o sonho de entrar na universida-
de com o desafio do primeiro emprego. 

A UFF, embora enraizada em Niterói, não esta restri-
ta a um município. Ela é uma instituição federal do 
Estado do Rio de Janeiro. Portanto, nada mais natural 
do que enfatizarmos sua vocação para a interioriza-
ção. Depois de experiências bem sucedidas em Cam-
pos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Santo Antônio 
de Pádua e Volta Redonda, fomos rumo ao mar e à 
serra, com a inauguração dos campi de Angra dos 
Reis e Nova Friburgo. Os Polos Universitários são 
um exemplo claro do esforço institucional para fazer 
com que a universidade não se restrinja a professores, 
alunos e funcionários, mas que alcance toda a popu-
lação, ao contribuir para o desenvolvimento socioe-
conômico fluminense.

Nosso esforço para modernizar a UFF, que inclui 

o fortalecimento e apoio às pesquisas de ponta, a 
implementação de estruturas administrativas mais 
eficientes,  e a otimização dos recursos disponíveis, 
é uma aposta no futuro, certamente ainda mais pro-
missor, da Universidade. Instituição que, nos últi-
mos 50 anos, não apenas cresceu, mas cresceu com 
qualidade, com a implantação de novos cursos, per-
manente capacitação de funcionários e docentes, 
investimentos em pesquisa, atividades de extensão, 
uma sempre presente política de cooperação insti-
tucional, além de democratização interna. 

Agradeço a todos que contribuíram para que esse 
crescimento fosse de qualidade, destaco a equipe 
que me acompanhou nesses quatros anos, e ainda 
ao Ministério da Educação, especialmente ao Mi-
nistro da Educação, aos Secretários de Educação 
Superior e suas equipes, que nos apoiaram nessa 
etapa. 

Nosso desafio vai muito além de um mandato de 
quatro anos, a ideia é contribuir para que os próxi-
mos 50 anos sejam ainda mais expressivos.

Roberto de Souza Salles
Reitor

Apresentação
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Introdução

 A execução das ações relativas ao programa de expansão e reestruturação da UFF vem sendo intensifi-
cadas a cada ano, e, em cada etapa, os obstáculos vêm sendo superados.

No Caderno Técnico n 2 serão abordadas a ampliação da oferta de vagas na graduação e na pós-gradu-
ação; as ações relativas ao compromisso social  que influenciam na permanência dos alunos,  seja por meio 
da oferta de auxílio financeiro, traduzido em diferentes tipos de bolsas; e ainda pelas demais ações que estão 
sendo implementadas no  programa de assistência estudantil, pois a matrícula projetada para 2011 é da 
ordem de 38.332 alunos na graduação presencial.

Toda essa evolução está sendo ancorada por importantes ações como o aumento do número de pessoal 
docente e técnicos administrativos da Universidade e a expansão de toda a infraestrutura, com a construção 
de novos edifícios e reformas dos existentes, aquisição de mobiliários e equipamentos.

Este caderno Reuni pretende apresentar a evolução desses resultados alcançados por unidade acadêmi-
ca no estágio que nos encontramos, em relação a todas as ações âncoras do programa.
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Fonte: Proplan-UFF

Aumento na oferta de vagas da graduação presencial
O aumento na oferta de vagas da graduação presencial de 2006 para 2011 chegou a 76%, o que 
representa a entrada de mais 3.477 alunos na Universidade.

2  - Evolução da oferta por Unidade 

2 .1 - Faculdade de Educação 

2.2 - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo

1 - Evolução na oferta de vagas nos  cursos de graduação presencial

Cursos ofertados *
Administração 
Ciências Contábeis 
Turismo 
Hotelaria
Ciências Atuariais

Fonte: Proplan-UFF

*Além de Niterói, também são ofertados cursos nos municípios de Miracema, 
Quissamã, Itaperuna e Macaé

Curso ofertado
Pedagogia

Fonte: Proplan-UFF
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2.3 - Escola de Arquitetura e Urbanismo

Fonte: Proplan-UFF

2.5 - Escola de Engenharia

Cursos ofertados
Desenho Industrial
Engenharia Agrícola e Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção 

Engenharia de Telecomunicações
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica 
Engenharia Química
Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Curso ofertado
Arquitetura e Urbanismo

Fonte: Proplan-UFF

*Curso ofertado em Niterói e Macaé

2.4 - Faculdade de Direito

Curso ofertado*
Direito

Fonte: Proplan-UFF
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2.6 - Faculdade de Farmácia

Curso ofertado
Farmácia

2.7 - Instituto de Física

Curso ofertado
Física

2.8 - Instituto de Geociências

Cursos ofertados 
Ciências Ambientais
Geofísica
Geografia 

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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2.10 - Escola de Enfermagem

Curso ofertado
Enfermagem

2.11 - Faculdade de Medicina

2.9 - Instituto Biomédico

Curso ofertado
Biomedicina

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Curso ofertado
Medicina

Fonte: Proplan-UFF
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2.12 - Faculdade de Nutrição

Curso ofertado
Nutrição

2.13 - Faculdade de Odontologia

Curso ofertado
Odontologia

2.14 - Faculdade de Veterinária

Curso ofertado
Medicina Veterinária

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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2.17 - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia – ICHF

2.15 - Instituto de Arte e Comunicação Social - IACS

Cursos ofertados 
Arquivologia
Biblioteconomia e Documentação
Cinema e Audiovisual
Comunicação Social - Jornalismo
Comunicação Social -  Propaganda e Publicidade
Estudos de Mídia
Produção Cultural 

2.16 - Instituto de Biologia

Curso ofertado
Ciências Biológicas

Cursos ofertados 
Ciências Sociais
Filosofia
História
Psicologia
Relações Internacionais

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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2.18 - Instituto de Letras

Curso ofertado
Letras 

2.19 - Instituto de Matemática

Cursos  ofertados 
Estatística
Matemática 
Licenciatura em Matemática
 

2.20 - Instituto de Química

Cursos  ofertados 
Química
Química Industrial

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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2.21- Faculdade de Economia

Curso ofertado
Ciências Econômicas

2.22 - Escola de Serviço Social

Curso ofertado
Serviço Social

2.23 - Instituto de Educação Física

Curso ofertado
Educação Física

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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2.24 - Instituto de Computação

Cursos  ofertados 
Ciência da Computação
Sistema de Informação

Fonte: Proplan-UFF

2.25 - Campos do Goytacazes

Cursos  ofertados 
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Geografia

História
Psicologia
Serviço Social

Fonte: Proplan-UFF

2.26 - Nova Friburgo

Cursos  ofertados 
Biomedicina
Fonoaudiologia
Odontologia

Fonte: Proplan-UFF

2.27 - Santo Antônio de Pádua

Cursos ofertados 
Física
Matemática
Pedagogia

Fonte: Proplan-UFF
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2. 28 - Rio das Ostras – PURO

Cursos  ofertados 
Ciência da Computação
Enfermagem
Engenharia de Produção
Produção Cultural
Psicologia
Serviço Social

Fonte: Proplan-UFF

2.30 - Angra dos Reis

Curso ofertado
Pedagogia

2.29 - Volta Redonda

Cursos ofertados 
Bacharelado em Matemática
Química
Administração
Adm. Pública
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Engenharia de Agronegócios
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Física (Bacharelado)

Fonte: Proplan-UFF

Fonte: Proplan-UFF
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Aumento na oferta de vagas da pós-graduação

A pós-graduação vem mantendo um crescente aumento na oferta de cursos tanto no stricto sensu como 
no lato sensu, conforme podemos observar na evolução do número de cursos ofertados e nas matrículas 
informadas, esse crescimento também se reflete nas bolsas disponibilizadas.

1 – Evolução do número de cursos

2 – Evolução de matrícula
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3 - Evolução das bolsas de pós-graduação
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Recursos humanos 

No período de 2007 a 2010 foram realizados concursos para 1.037 docentes de magistério superior e 
450 para técnico-administrativos.

1 - Docentes

1.1 - Provimentos do período 2007-2010 1.2 - Concursos Públicos realizados 
          no período 2007-2010

A diferença entre o número de concursos realizados e o número de provimentos efetivados dentro do mesmo ano, 
se deu em virtude das nomeações nem sempre terem ocorrido no mesmo ano da realização do concurso, tendo em 
vista que o prazo de validade dos concursos pode alcançar até dois anos.

Foram realizados seis concursos 
públicos para técnicos 
administrativos no período

2 - Servidores Técnico-administrativos

2.1 - Provimentos do período 2007-2010

* sendo 18 autorizados em processo de nomeação e 158 aguardando autorização (outubro/2010)

Todos os novos servidores participaram do processo de recepção, que é denominado de acolhimento. 
O acolhimento do pessoal docente e técnico-administrativo é realizado com o objetivo de possibilitar ao 
servidor, recém-ingresso, acesso aos principais temas e desafios afetos ao exercício da função pública, à 
Instituição, e à interação com sua ambiência profissional. Foram realizados eventos específicos para o pes-
soal técnico-administrativo em outubro e dezembro de 2009 e fevereiro de 2010. Para o pessoal docente, o 
evento ocorreu em agosto de 2009, e novo evento está previsto para o mês de novembro de 2010, como parte 
integrante da programação da Agenda Acadêmica da UFF/2010.
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Compromisso social-Assistência acadêmica  e social aos estudantes

Nessa dimensão do projeto foi definido que, para ampliar a assistência acadêmica e social aos estudantes, se-
riam utilizados recursos do programa de assistência estudantil, complementados através do REUNI com um número 
maior de bolsas acadêmicas e sociais e, ainda, com apoio a trabalhos de campo. 

Para promover a articulação e a integração entre os cursos de graduação e pós-graduação também foi ampliada 
a oferta de bolsa de iniciação científica.

Tabela: objetivos de bolsas ofertadas.
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- Quadros do número e valores das bolsas ofertadas

- Bolsas sociais
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Assistência estudantil

Os programas e projetos de assistência estudantil são desenvolvidos, na perspectiva da inclusão so-
cial, como instrumentos de acesso, permanência e conclusão de curso dos estudantes. Considerando as 
diretrizes norteadoras para a definição de programas e projetos, a UFF priorizou as seguintes áreas temá-
ticas: moradia, alimentação, atenção à saúde, transporte e assistência social.

Moradia 

Ação inovadora na Instituição, o espaço físico está em processo de construção (detalhes no item 
infraestrutura) e as normas para o acesso, uso e permanência na moradia estudantil serão discutidas e 
propostas por comissão composta por representantes dos segmentos docente, técnico e discente, e, pos-
teriormente, apreciadas a aprovadas pelo Conselho Universitário para serem estabelecidas.

Previsão de atendimento a 318 estudantes.

Alimentação 

A alimentação concedida por intermédio do Res-
taurante Universitário visa a assegurar uma alimenta-
ção nutricionalmente balanceada e com baixo custo e 
suprir uma das necessidades básicas dos estudantes. 
A refeição é fornecida aos estudantes nos dois refei-
tórios do campus do Gragoatá, no refeitório da reito-
ria, na Faculdade de Veterinária e no campus da Praia 
Vermelha.

O valor da refeição é de  R$ 0,70 (setenta centa-
vos) para todos os segmentos.

Podemos destacar uma série de melhorias nas insta-
lações dos refeitórios e a implementação de novos ser-
viços para melhorar o atendimento dessa atividade:
• Reforma da cozinha industrial do Restaurante Uni-

versitário, com a substituição do piso e instalação 
de exaustores e novos aparelhos (motores) dos fri-
goríficos. 

• Contrato de manutenção dos equipamentos utiliza-
dos na cozinha industrial.

• Aquisição de novos equipamentos para a cozinha in-
dustrial (caldeiras, fornos, máquinas de lavar bande-
jas, balcões térmicos, fatiadores de frios e câmaras 
frigoríficas).

• Aquisição de mobiliário e utensílios para os refeitó-
rios.

• Aquisição de dois veículos (furgão e sprinter) para o transporte das refeições e equipes técnicas para os Re-
feitórios.

• Melhoria no cardápio, com a introdução de sobremesa e refresco (aquisição de gêneros alimentícios do Co-
légio Técnico Agrícola Nilo Peçanha – CANP em Pinheiral e do Colégio Técnico Agrícola Idelfonso Bastos 
Borges – CTAIBB em Bom Jesus do Itabapoana).
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Saúde

• Reforma do espaço do Serviço Odontológico, com a criação de mais um consultório; 
• Aquisição de novos equipamentos para climatização do Serviço Odontológico e do Serviço Médico;
• Atendimento médico ambulatorial nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, 

cardiologia, gastroenterologia, psiquiatria, nutrição e a implantação do novo ambulatório para realização de 
pequenos procedimentos dermatológicos, avaliação e orientação.

• Aquisição de aparelhos médicos (balanças eletrônicas, medidor de glicose e eletrocardiógrafo) e odontológicos 
(equipos odontológicos, kit acadêmico, profi, aparelho de Raio X e autoclave).

• Atendimento em Psicologia Clínica.

 
Transporte 

• Aquisição de um micro-ônibus em 2009.
• Está em processo de licitação aquisição de mais dois micro-ônibus.
• Implantação do Programa UFF / Circular (intercampi) previsto para o exercício de 2011.

Assistência Social

Aumento do número e do valor das Bolsas Sociais, verificado no item bolsa.
Em 2008:
• Bolsa Alimentação – 248 bolsas de isenção do pagamento da refeição no refeitório e 22 bolsas de redução de 50%. 

Em 2009:
• Criação da Bolsa de Apoio aos Estudantes com necessidades especiais
• Manutenção das demais bolsas sociais.

Em 2010:
• Criação da bolsa de Apoio Transporte.
• Bolsa Social Programa Saudarte.
• Bolsa Alimentação – 300 Bolsas de isenção do pagamento da refeição no Refeitório e 100 bolsas de redução de 50%. 

• Contrato de prestação de serviço para elaboração e distribuição de refeições reforçando a força de trabalho no 
Restaurante Universitário a partir de 2009.

• Reforma e implantação do refeitório no campus da Praia Vermelha em 2010.
• Reforma do espaço físico visando à implantação de refeitório no Hospital Universitário Antonio Pedro – 

HUAP, com previsão de conclusão da obra em 2011.
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Infraestrutura  

O Plano Diretor proposto contempla diversos tipos de edificações educacionais e administrativas,   
tais como as Unidades Funcionais de Sala de aula - denominadas de UFASAs - que serão utilizadas tanto 
para abrigar as unidades específicas, como para atender as atividades acadêmicas, comuns às unidades  
chamadas de multiusuário, além de contemplar o tratamento urbanístico do seu entorno, assim como 
reformas e adequações dos espaços já existentes.

 No Campus do Gragoatá estão sendo construídas as edificações para  atender à  Faculdade de Eco-
nomia, Faculdade de Administração, Instituto de Artes e Comunicação Social, Instituto de Ciências Hu-
manas e Filosofia, Instituto de Biologia e uma edificação padrão, tipo UFASA, para salas de aula.

No Campus da Praia Vermelha estão previstas, ou em construção, edificações para atender a  Es-
cola de Arquitetura, Instituto de Computação, Instituto de Física, Instituto de Geociências, Instituto 
de Química, Instituto de Matemática, Faculdade de Farmácia e uma edificação padrão, tipo UFASA, 
para salas de aula.

No Campus do Valonguinho está prevista a construção de edificações para atender ao Instituto Bio-
médico e outras ações visando a otimização dos espaços. 

A planta apresentada a seguir mostra o Plano Diretor dos referidos campi, com a localização das no-
vas edificações citadas anteriormente.
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Também estão previstas construções de Unidades Dispersas, como é o caso da Faculdade de Veterinária e da 
Faculdade de Medicina.
Além das áreas previstas para o município de Niterói, foram contempladas também áreas nos municípios de 
Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda e Rio das Ostras.

Campos da Praia Vermelha

 Campus do Gragoatá



25Caderno Técnico 2 (REUNI)

Instituto de Computação
 
Laboratórios, salas de aula e áreas administrativas ocuparão uma área de 10.261,02 m², numa construção de dois 
prédios do tipo UFASA, cada um com cinco pavimentos.

Início da obra: 
julho/2009 
Previsão de 
término: 
dezembro/2010

Maquete dos prédios
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Instituto de Matemática

Situação: Segundo processo licitatório para elaboração do projeto.
Previsão de início da obra: abril de 2010 
Previsão de término: abril/2012 

Diferentes atividades estão 
definidas nos diversos espaços 
que  serão construídos nos sete 
pavimentos de um prédio do  
tipo UFASA, com uma área de  
6.813,05 m².
       

Maquete do prédio 

Planta baixa

Fachada do prédio existente Fachada do prédio existente
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Pádua

1 - Como um marco importante  para o novo polo, uma área de 2.140,76 m²,  englobando três pavimentos, 
com salas de aulas, laboratório de física, administração e serviços gerais, está sendo edificada.

Previsão de  início da obra: 
novembro/2010 
Previsão de  término: 
setembro/2011 

2 - Construção de duas salas de aula com 154,08m², para complementação da biblioteca já existente

Salas construídas

Maquete  do prédio
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Campos dos Goytacazes

1 - Laboratórios, salas de aula e áreas administrativas ocuparão uma área de 10.661,02 m², numa construção 
de dois prédios do tipo UFASA, cada um com cinco pavimentos.

Planta baixa

Fachada Norte

Previsão de início da obra: março/2011 
Previsão de término: março/2012 

2 - E mais a construção do segundo pavimento do prédio existente para complementação de salas de 
aula e outros ambientes.

Início da obra: fevereiro/2010 
Previsã o de término: novembro/2010 
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Faculdade de Economia

Planta baixa 

Início da obra: 
julho/2010  
Previsão de término: 
agosto/2011 

1 -  Auditório,  salas de aula, 
gabinete de professores e áreas 
administrativas ocuparão uma 
área de 5.130,51 m², numa 
construção de um prédio do tipo 
UFASA, com cinco pavimentos. 

Maquete  do Bloco F
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2 - Reforma do prédio existente compreendendo, entre outros serviços, a revisão das instalações 
hidrossanitárias. 

Início da obra: 
agosto/2010 
Previsão de término: 
fevereiro/2011 

Fachada do prédio existente
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Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo

Blocos G  e H

Maquete dos prédios

Início da obra: 
setembro/2010 
Previsão de término: 
março/2012 

Salas de aula, auditório 
e áreas administrativas 
ocuparão uma área de 
5.130,51 m², numa construção 
de dois prédios do tipo 
UFASA, cada um com cinco 
pavimentos.
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Instituto de Ciências  Humanas e Filosofia - ICHF

Bloco P

Início da obra:
agosto/2010 

Previsão de término:
agosto/2011

Salas de aula, auditório e 
áreas administrativas ocu-
parão uma área de 5.130,51 
m², numa construção de um 
prédio do tipo UFASA, com 
cinco pavimentos
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Instituto de Geociências

Início da obra: 
outubro/2009 
Previsão de  término: 
fevereiro/2011 

Laboratórios, salas de 
aula, auditório e áreas 
administrativas ocuparão 
uma área de 5.130,51 
m², numa construção 
de um prédio do tipo 
UFASA, com cinco 
pavimentos.

Maquete do prédio
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Instituto de Arte e Comunicação Social - IACS

1 -  Laboratórios, salas de aula especializadas, auditório e áreas administrativas ocuparão uma área de 
8.544,03m², numa construção de um prédio do tipo UFASA, com 15 blocos. Está sendo executada em 
duas etapas. No momento está em fase inicial de construção uma área de 4.762,99m².

Início da obra:  abril/2010 
Previsão de término:  abril/2011 
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2 - Reforma do prédio principal do Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS II

Início da obra: 
abril/2010 
Previsão de término: 
novembro/2010 

3 - Reforma do Bloco D do Instituto de Artes e  Comunicação Social – IACS I

Início da obra:  agosto/2010 
Previsão de término:  fevereiro/2011 
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Faculdade de Veterinária

1 -  Salas de aula, vestiários para alunos e professores e área para serviços gerais ocuparão um prédio de seis pavi-
mentos, numa área construída de 2.100 m².

Início da obra: 
agosto/2010 
Previsão de término:
abril/2011 
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Início da obra:  setembro/2010 
Previsão de término: fevereiro/2011 

2 - Recuperação da fachada da Faculdade de Veterinária

3 - Reforma do Núcleo Experimental de Iguaba Grande

As casas recentemente restauradas servirão como centro de educação continuada para pesquisas rela-
cionadas à ecologia, e à preservação de ecossistemas e a biomarcadores de poluição ambiental, e como 
base para pesquisas de longa duração.
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Instituto de Física

Início da obra: 
julho/2010 

Previsão de término: 
janeiro/2012 

Salas de computação, 
auditório e áreas 
administrativas ocuparão 
uma área de 5.441,20 m², 
numa construção de um 
prédio do tipo UFASA, 
com sete pavimentos, 
e reforma da torre 
existente.
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Instituto Biomédico

Início da obra: 
dezembro/2010 

Previsão de término:
 janeiro/2012 

1 - Laboratórios e 
auditório ocuparão uma 
área de 5.320,00 m², numa 
construção de um prédio 
com sete pavimentos

Início da obra: 
março/2010 

Previsão de término: 
novembro/2010 

2 - Reforma de fachada externa e fachada do pátio interno, com troca de esquadrias e  também reforma do 
auditório do Instituto Biomédico.
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3 - Construção de um prédio com três pavimentos, composto por oito salas de aula, uma área adminis-
trativa e sanitários, localizado próximo ao prédio do departamento de Morfologia no campus do Va-
longuinho.  As salas de aula possuem diferentes tamanhos, que comportam de 50 até 120 alunos. Serão 
utilizadas para aulas teóricas dos três departamentos que compõem o Instituto, destinadas a todos os 
alunos dos cursos da área da saúde. O prédio possui elevador e acessibilidade garantida aos usuários a 
todas as suas dependências.
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Instituto de Química

Início da obra: 
junho/2010 

Previsão de término: 
junho/2012 

Laboratórios, salas de aula, 
auditórios, bibliotecas e áreas 
administrativas ocuparão uma área 
de 15.313,00 m², numa construção 
de um prédio do tipo UFASA, com 
cinco pavimentos
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Instituto de Biologia

Início da o bra: 
março/2010 
Previsão de término:
março/2011 

Laboratórios, salas de 
aula especializadas e áreas 
administrativas ocuparão 
uma área de 9.135,15 m², 
numa construção de um 
prédio do tipo UFASA, com 
cinco  pavimentos
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Faculdade de Farmácia

Previsão de início da obra: 
março/2011 

Previsão de término: 
março/2012 

3 – Reforma de instalações da Faculdade de Farmácia

Início da obra:  
maio/2010 

Previsão de término: 
 novembro/2010 

1 - Laboratórios, salas de 
aula, auditório,  gabinetes de 
professores, diretório acadêmico 
e áreas administrativas ocuparão 
uma área de 6.697,00 m², numa 
construção de um prédio do tipo 
UFASA, com quatro pavimentos

Maquete do novo prédio da Faculdade de Farmácia
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Início da obra: 
março/2010 

Previsão de  término:  
novembro/2010 

3 - Reforma das fachadas e telhados da Faculdade de Farmácia

4 - Construção de laboratório no prédio da Faculdade de Farmácia.

Início da obra: abriI/2010 
Previsão de término:  novembro/2010 

5 - Reforma do laboratório de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia.

Início da obra: abriI/2010 
Previsão de término:  novembro/2010 
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Faculdade de Medicina

Previsão de  início da obra: 
março/2011 

Previsão de término: 
março/2012 

Laboratórios, salas de 
aula, salas multiuso para 
professores, diretório 
acadêmico, auditório e 
áreas administrativas 
ocuparão uma área 
de  7.000 m², numa 
construção de um prédio 
oito pavimentos mais um 
subsolo.
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Escola de Arquitetura e Urbanismo

Construção de dois pavimentos, com área construída de 800,00 m² , composto por espaço para exposição, 
estudo e mídia e atelier aberto e mais duas salas de aula, recreio coberto, sanitários, cozinha, área de 
serviços e administração.

Vista leste

Início da obra:  agosto/2010 
Previsão de término:   dezembro/2010 
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Volta Redonda 

Construção de três prédios de quatro pavimentos com uma área total construída de 13.500 m2  

compreendendo também as obras de urbanização e infraestrutura do campus do Aterrado.

Início da obra: 
abril/2009 
Previsão de término: 
outubro/2010 
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Áreas comuns

UFASA Multiusuário do Campus do  Gragoatá

Início da obra: 
outubro/2009 
Previsão de término:  
janeiro/2011

Salas de aula, salas de 
multimídia, almoxarifado, 
mecanografia, subestação 
e serviços gerais ocuparão 
uma área de 5.130,51 m², 
com cinco pavimentos.
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UFASA Multiusuário do Campus da Praia Vermelha

Início da obra: 
outubro/2009 
Previsão de término:  
janeiro/2011

Salas de aula, salas de 
multimídia, almoxarifado, 
mecanografia, subestação e 
serviços gerais ocuparão uma 
área de 5.130,51 m², 
com cinco pavimentos
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Moradia Estudantil  

Início da obra: 
novembro/2009  
Previsão de término:  
maio/2011

Conjunto composto de sala de estudos, área de convívio, refeitório, cozinha e lavanderia ocupará uma 
área de 4.619,60 m², numa construção de um prédio com dois pavimentos, com conjuntos de cinco ou 
três quartos, com banheiros, copa e área de serviço.
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Editora Universitária – EDUFF

Início da obra:
 setembro/2009  
Previsão de término: 
 novembro/2010

Reforma e modernização 
da Editora Universitária 
com a implantação de um 
café literário
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Centro de Artes  da UFF - DDC

Início da obra: 
fevereiro/2010  
Previsão de término:  
março/2011

Reforma e modernização do conjunto: teatro, cinema e galeria de arte, com novos serviços para a comu-
nidade, incluindo um café na área externa, espaço para exposição de fotografias, além de um espaço 
aberto.
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