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Apresentação 

A informação é nosso insumo para a prestação de um serviço de excelência 

ao público que atendemos e para nossa vida funcional. Como nosso instrumento de 

trabalho, é facilitadora em nossa função de disponibilizar acesso à informação ao 

público e em nossas rotinas diárias. Em nossa vida funcional, é primordial para 

garantir nossos direitos e conhecer nossos deveres.  

O objetivo desta cartilha é disponibilizar, em formato de perguntas e 

respostas, as questões mais frequentes que são demandadas no início da carreira 

na UFRJ. 

Desejamos uma carreira produtiva e satisfatória na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

 

Sejam bem-vindo(a)s! 
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I. Sobre a Administração da UFRJ 

1. Como a Universidade Federal do Rio de Janeiro é estruturada? 

A UFRJ é organizada, na sua estrutura superior e acadêmica, em Reitoria, 

Colegiados Superiores, Pró-Reitorias, e estrutura média e também em infraestrutura. 

2. Como a Reitoria é composta? 

 Chefia de Gabinete  

 Assessoria do Gabinete  

 Procuradoria-Geral – http://www.procuradoria.ufrj.br 

 Superintendência-Geral de Políticas Estudantis – 

http://www.superest.ufrj.br 

 Coordenadoria de Comunicação Social (Coordcom) 

 Diretoria de Relações Internacionais (DRI) – http://www.dri.ufrj.br; 

 Arquivo Central – http://www.siarq.ufrj.br 

 Divisão Gráfica – http://www.grafica.ufrj.br 

 Auditoria Interna – http://www.auditoria.ufrj.br 

 Ouvidoria-Geral – http://www.ouvidoria.ufrj.br 

 Secretaria de Órgãos Colegiados – http://www.consuni.ufrj.br 

 Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) – 

http://www.cppd.ufrj.br 

 Coordenação de Cerimonial 

 Equipe de Secretaria Administrativa 

3. O que são Colegiados Superiores? 

A estrutura administrativa e acadêmica da UFRJ é definida por quatro 

conselhos superiores: o Conselho Universitário (Consuni), o Conselho de Curadores, 

o Conselho de Ensino de Graduação (CEG) e o Conselho de Ensino e Pesquisa 

para Graduados (Cepg). 

4. O que é o Conselho Universitário (Consuni)? 

O Conselho Universitário, órgão máximo da instituição, delibera em última 

instância sobre questões como a criação e a mudança de cursos e aprova a 

nomeação dos pró-reitores. 

O presidente do Consuni é o reitor da Universidade. 

http://www.procuradoria.ufrj.br/
http://www.superest.ufrj.br/
http://www.dri.ufrj.br/index.php/en/
http://www.grafica.ufrj.br/
http://www.auditoria.ufrj.br/
http://www.ouvidoria.ufrj.br/
http://www.consuni.ufrj.br/
http://www.cppd.ufrj.br/
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Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-901. 

Telefones: (21) 3938-1614 / 3938-1615 Fax: (21) 3938-1605. 

Endereço eletrônico: http://www.consuni.ufrj.br/ 

5. Quais documentos o Consuni produz e são fontes de informação? 

 Atas: atas das sessões do Consuni estão disponíveis online desde 20021. 

 Composição: disponibiliza quem são os membros natos e os 

representantes. 

 Legislação: são as moções, pautas e resoluções. 

 Moções: são propostas que expressam o sentimento de todo o Conselho 

Universitário, mediante a aprovação, quanto a um aplauso ou repúdio. As 

moções do Consuni estão disponíveis online desde 2003. 

 Pautas: as pautas do Consuni estão disponíveis online desde 2007. 

 Resoluções: as resoluções do Consuni estão disponíveis online desde 

2001. As resoluções anteriores a 2001 que estão disponíveis online são: 

 Resolução nº 02/89 – Progressão Funcional Docente (revogada pela 

Resolução nº 08/2014). 

 Resolução nº 05/91 – Adota o Regime Excepcional de 40 Horas 

Semanais. 

 Resolução nº 01/94 – Normas para Concessão de Títulos Honoríficos. 

 Resolução nº 02/95 – Estágio Probatório de Servidores Técnico-

Administrativos. 

 Resolução nº 08/95 – Estágio Probatório Docente. 

6. O que é o Conselho de Curadores? 

Conselho de Curadores é o órgão deliberativo para assuntos de patrimônio da 

UFRJ, tendo como finalidade precípua o controle do movimento financeiro e 

patrimonial da Universidade. 

O presidente do Conselho de Curadores é o reitor da Universidade. 

 

1 Para acessar documentos que não estão disponíveis online, consulte as secretarias 

dos Colegiados Superiores. 

http://www.consuni.ufrj.br/
http://www.consuni.ufrj.br/
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Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-901. 

Telefones: (21) 3938-1614 / 3938-1615 Fax: (21) 3938-1605. 

Email: soc@reitoria.ufrj.br 

Endereço eletrônico: http://conselhodecuradores.ufrj.br/ 

7. Quais documentos o Conselho de Curadores produz e são fontes de 

informação? 

 Atas: atas das sessões do Conselho de Curadores estão disponíveis online 

desde 2011. 

 Resoluções: as resoluções do Conselho de Curadores estão disponíveis 

online desde 2011. 

 Composição: o presidente é o reitor da Universidade. Representantes do 

Consuni, MEC, antigos alunos e da comunidade. 

 Regimento: disponível online REGIMENTO ATUAL – 29/6/2016. 

 Moções: as moções do Conselho de Curadores estão disponíveis online 

desde 2010. 

8. O que é o Conselho de Ensino de Graduação (CEG)? 

O CEG é um órgão colegiado formado por professores, alunos de graduação 

e servidores técnico-administrativos. Define a política acadêmica dos cursos e as 

normas para o vestibular. 

O presidente do CEG é o pró-reitor de Graduação. 

Endereços Provisórios – PR-1: 

 Gabinete da Pró-Reitoria de Graduação e Superintendência Acadêmica – PR-1 

Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Bloco D/térreo (dentro da Comissão Executiva 

dos Concursos de Acesso/DRE – Edifício do Centro de Ciências Matemáticas e 

da Natureza), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-916. 
 

 Divisão de Ensino – DEN 

Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Bloco C (dentro do INCE, sala 1025  – Edifício 

do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza), Cidade Universitária, Rio de 

Janeiro – RJ – CEP 21941-916. 

 
 

mailto:soc@reitoria.ufrj.br
http://conselhodecuradores.ufrj.br/
http://conselhodecuradores.ufrj.br/images/Regimento_Conselho_de_Curadores_atual_-_29-06-2016.pdf
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 Secretaria do Conselho de Ensino de Graduação – CEG 

Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Bloco C (dentro do INCE, sala 1032 – Edifício 

do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza), Cidade Universitária, Rio de 

Janeiro – RJ – CEP 21941-916. 
 

 Divisão de Integração Acadêmica (DIA), Divisão de Diplomas (DIP), Protocolo e 

Superintendência Administrativa 

Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Bloco F (auditório Cema, do Instituto de 

Geociências – Edifício do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza), 

Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-916. 

Telefone: (21) 3938-1783. 

Endereço eletrônico: http://www.pr1.ufrj.br/ 

9. Quais documentos o CEG produz e são fontes de informação? 

 Informações sobre graduação 

 Registro de diplomas 

 Legislação e normas de ensino 

 Conselho de Ensino de Graduação 

 Editais 

 Bolsas e auxílios 

 Estágios 

 Programas especiais 

 Jornadas científicas, artísticas e culturais 

 Educação a distância 

 Graduação em Números 

 Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

 Relatórios CPA (Comissão Própria de Avaliação) – Relatório de 

Autoavaliação Institucional 

10.  O que é o Conselho de Ensino para Graduados (Cepg)? 

O Cepg é formado por professores, alunos de pós-graduação e servidores 

técnico-administrativos. Define as normas dos cursos. 

 

O presidente é o pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa. 

http://pr1.ufrj.br/


                                                                                                                            
 

8 
 

Endereços provisórios:  

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PR-2 

Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Quadra 1A (Prédio do CE-GN, Parque 

Tecnológico da UFRJ), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 

21941-907. 
 

 Agência UFRJ de Inovação 

Rua Hélio de Almeida, s/nº, Incubadora de Empresas (Prédio 2, salas 25 a 

29), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-614. 
 

 Protocolo da PR-2 

Avenida Pedro Calmon, 550, térreo (Edifício da Reitoria – Centro de Letras e 

Artes), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21947-901. 

Telefone: (21) 3938-1737. 

Endereço eletrônico: www.pr2.ufrj.br 

11.  O que é o Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE)? 

O CSCE é o órgão de coordenação da estrutura superior da Universidade. 

O presidente do CSCE é o reitor da Universidade. 

Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-901. 

Telefones: (21) 3938-1614 / 3938-1615 – Fax: (21) 3938-1605. 

Endereço eletrônico: http://www.csce.ufrj.br/index.php 

12.  Quais documentos o CSCE produz e são fontes de informação? 

 Atas: atas das sessões do CSCE estão disponíveis online desde 2010. 

 Resoluções: as resoluções do CSCE estão disponíveis online, dos 

seguintes períodos: 1986; 1992-1993; 1999; 2004-2018.  

 Regimento: REGIMENTO aprovado na sessão de 28/7/1970 – Resolução 

nº 7/70 (Separata do Boletim nº 32, de 13/8/1970). 

 Composição: membros natos e convidados. 

 Moções: as moções do CSCE estão disponíveis online, dos seguintes 

períodos: 2003-2004; 2009-2018. 

 

http://www.pr2.ufrj.br/
http://www.csce.ufrj.br/index.php
http://www.csce.ufrj.br/images/Regimento_do_CSCE.pdf
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13.  Quais são as Pró-Reitorias da UFRJ? 

 Pró-Reitoria de Graduação – PR-1 

Informações para os cursos de graduação, execução, supervisão didática, 

atividades ligadas aos alunos, expedição de diplomas e acompanhamento de 

processos. 

Endereço provisório: Av. Athos da Silveira Ramos, 274, Bloco D/térreo (dentro da 

Comissão Executiva dos Concursos de Acesso/DRE – Edifício do Centro de 

Ciências Matemáticas e da Natureza), Cidade Universitária. 

Endereço eletrônico: www.pr1.ufrj.br. 

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PR-2 

Informações para a pós-graduação e pesquisa. 

Endereço provisório: Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Quadra 1A, Prédio do CE-GN, 

Parque Tecnológico da UFRJ, Cidade Universitária. 

Endereço eletrônico: www.pr2.ufrj.br 

 Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR-3 

Normas e critérios para planejamento financeiro e orçamentário de todas as 

unidades, centros e serviços da Universidade. 

Endereço provisório: 

Av. Athos da Silveira Ramos, 274 (sala do antigo vestibular, acima da Biblioteca do 

CCMN – entrada em frente ao auditório Roxinho). 

Endereço eletrônico: www.pr3.ufrj.br 

 Pró-Reitoria de Pessoal – PR-4 

Abrange as atividades relativas a elaboração de normas e planos referentes 

ao desenvolvimento e à qualificação de pessoal; execução administrativa dos planos 

aprovados, quando de implementação centralizada, e coordenação, 

acompanhamento e controle, quando de implementação descentralizada; supervisão 

da administração e consequente alocação de pessoal nos órgãos administrativos e 

nas unidades; controle permanente dos assentamentos de pessoal. 
 

Endereço provisório: Av. Pedro Calmon, 550, térreo. 

Endereço eletrônico: www.pr4.ufrj.br.  

http://www.pr1.ufrj.br/
http://www.pr2.ufrj.br/
http://www.pr3.ufrj.br/
http://www.pr4.ufrj.br/
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 Pró-Reitoria de Extensão – PR-5 

Gestão de atividades de extensão, educação a distância, cursos para públicos 

internos e externos. 

Endereço provisório: Praça Jorge Machado Moreira, s/nº (pátio da Prefeitura 

Universitária). 

Endereço eletrônico: www.pr5.ufrj.br. 

 

 Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

Execução e avaliação de políticas públicas, processos administrativos 

relativos a materiais, licitações, contratos, gestão patrimonial, tecnologia da 

informação e comunicação. 

 

Endereço provisório: Av. Athos da Silveira Ramos, 274 (sala Flex do NCE). 

Endereço eletrônico: www.pr6.ufrj.br. 

 

 Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PR-7 

A Superintendência de Assuntos Estudantis (SuperEst) tornou-se Pró-Reitoria 

de Políticas Estudantis (PR-7) em 8 de março de 2018. 

A PR-7 tem como objetivo constituir-se numa estrutura pedagógico-

administrativa vinculada ao Gabinete do Reitor, com ações direcionadas aos 

discentes da UFRJ.  

 

Endereço provisório: Coordenação da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis 

Avenida Athos da Silveira Ramos, 274, Decania do CCMN, sala 1 (Edifício do Centro 

de Ciências Matemáticas e da Natureza), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – 

CEP 21941-916. 

Endereço Eletrônico: http://www.superest.ufrj.br. 

 

 

 

http://www.pr5.ufrj.br/
http://www.pr6.ufrj.br/
http://www.superest.ufrj.br/
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14.  Quais são as Decanias da UFRJ? 

A estrutura média da Universidade é composta pelas Decanias dos Centros 

das unidades acadêmicas. Decania é uma instância hierárquica de uma 

universidade à qual se subordinam faculdades ou departamentos afins. 

 

 Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) 

Unidades acadêmicas: 

 Instituto de Matemática (IM): http://www.im.ufrj.br 

 Instituto de Física (IF): http://www.if.ufrj.br 

 Instituto de Química (IQ): https://www.iq.ufrj.br 

 Instituto de Geociências (Igeo): http://www.igeo.ufrj.br 

 Observatório do Valongo (OV): http://www.ov.ufrj.br 

O CCMN possui um órgão suplementar: 

 Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE): 

http://portal.nce.ufrj.br 

O Centro possui três museus: 

o Museu da Geodiversidade: http://museu.igeo.ufrj.br 

o Museu da Química: https://www.iq.ufrj.br/museu 

o Museu do Observatório do Valongo: http://www.ov.ufrj.br/museuvirtual. 

 

Responsáveis: decano, vice-decano e superintendente. 

 

Endereço: Av. Athos da Silveira Ramos, 274 (Edifício do Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza, Bloco D), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – 

CEP 21941-916. 

Endereço eletrônico: http://www.ccmn.ufrj.br 

 Centro de Letras e Artes (CLA) 

Unidades acadêmicas: 

 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU): http://www.fau.ufrj.br 

 Escola de Belas Artes (EBA): http://www.eba.ufrj.br 

 Faculdade de Letras (FL): http://www.portal.letras.ufrj.br 

 Escola de Música (EM): http://www.musica.ufrj.br 

http://www.im.ufrj.br/
http://www.if.ufrj.br/
https://www.iq.ufrj.br/
http://www.igeo.ufrj.br/
http://www.ov.ufrj.br/
http://portal.nce.ufrj.br/
http://museu.igeo.ufrj.br/
https://www.iq.ufrj.br/museu
http://www.ov.ufrj.br/museuvirtual
http://www.ccmn.ufrj.br/
http://www.fau.ufrj.br/
http://www.eba.ufrj.br/
http://www.portal.letras.ufrj.br/
http://www.musica.ufrj.br/
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Responsáveis: decano, vice-decano e superintendente. 

 

Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, térreo, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, 

Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941- 590. 

Endereço eletrônico: http://www.cla.ufrj.br. 
 

 Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) 

No campus da Praia Vermelha, estão localizadas quatro unidades 

acadêmicas e um Órgão Suplementar: 

 Escola de Comunicação (ECO): http://www.eco.ufrj.br 

 Escola de Serviço Social (ESS): http://www.ess.ufrj.br 

 Faculdade de Educação (FE): http://www.fe.ufrj.br 

 Instituto de Psicologia (IP): http://www.psicologia.ufrj.br 

Órgão Suplementar sediado na Praia Vermelha: 

 Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely 

Souza de Almeida (Nepp-DH): http://www.nepp-dh.ufrj.br 

No centro da cidade do Rio de Janeiro, no Largo de São Francisco, estão 

sediados dois institutos: 

 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifcs): http://www.ifcs.ufrj.br 

 Instituto de História (IH): http://www.historia.ufrj.br 

Na Lagoa, localiza-se um Órgão Suplementar que atua na Educação Básica: 

 Colégio de Aplicação (CAp): http://www.cap.ufrj.br 

No campus da Ilha do Fundão, está sediado outro Órgão Suplementar que 

atua na Educação Básica: 

 Escola de Educação Infantil (EEI): http://www.eei.ufrj.br 

O Colégio de Aplicação e a Escola de Educação Infantil atuam na Educação 

Básica e fornecem campos preferenciais de estágio para licenciados de toda a 

UFRJ, assim como atuam, em conjunto com a expertise do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação, na formação de professores 

para a rede pública de ensino. 
 

http://www.cla.ufrj.br/
http://www.eco.ufrj.br/
http://www.ess.ufrj.br/
http://www.fe.ufrj.br/
http://www.psicologia.ufrj.br/
http://www.nepp-dh.ufrj.br/
http://www.ifcs.ufrj.br/
http://www.historia.ufrj.br/
http://www.cap.ufrj.br/
http://www.eei.ufrj.br/
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Responsáveis: decano, vice-decano, superintendente e superintendente 

acadêmico de pesquisa. 
 

Endereço: Superintendência Administrativa Avenida Pasteur, 250, Praia Vermelha, 

Rio de Janeiro – RJ – CEP 22290-240. 

 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 

São unidades do CCJE: 

 Instituto de Economia (IE): http://www.ie.ufrj.br 

 Faculdade de Direito (FND): http://www.direito.ufrj.br 

 Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (Facc): 

http://www.facc.ufrj.br 

 Instituto de Pesquisa e Planejamento em Administração (Coppead): 

http://www.coppead.ufrj.br 

 Instituto de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (Ippur): 

http://www.ippur.ufrj.br 

Responsáveis: decano e superintendente. 

Endereço: Avenida Pasteur, 250, fundos, Praia Vermelha, Rio de Janeiro – RJ – 

CEP 22290-240. 

Endereço eletrônico: http://www.ccje.ufrj.br 

 Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

São unidades do CCS: 

 Escola de Educação Física e Desportos (EEFD): http://www.eefd.ufrj.br 

 Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN): http://www.eean.ufrj.br 

 Faculdade de Farmácia (FF): http://www.farmacia.ufrj.br 

 Faculdade de Medicina (FM): http://www.medicina.ufrj.br 

 Faculdade de Odontologia (FO): http://www.odontologia.ufrj.br 

 Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF): http://www.biof.ufrj.br 

 Instituto de Biologia (IB): http://www.biologia.ufrj.br 

 Instituto de Bioquímica Médica (IBqM): http://www.bioqmed.ufrj.br 

 Instituto de Ciências Biomédicas (ICB): http://www.icb.ufrj.br 

 Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes (IMPPG): 

http://www.microbiologia.ufrj.br/portal/index.php/pt 

http://www.ie.ufrj.br/
http://www.direito.ufrj.br/
http://www.facc.ufrj.br/
http://www.coppead.ufrj.br/
http://www.ippur.ufrj.br/
http://www.ccje.ufrj.br/
http://www.eefd.ufrj.br/
http://www.eean.ufrj.br/
http://www.farmacia.ufrj.br/
http://www.medicina.ufrj.br/
http://www.biof.ufrj.br/
http://www.biologia.ufrj.br/
http://www.bioqmed.ufrj.br/
http://www.icb.ufrj.br/
http://www.microbiologia.ufrj.br/portal/index.php/pt
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 Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC): http://nutricao.ufrj.br 

 Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (Nupem): 

http://www.macae.ufrj.br/nupem 

São unidades suplementares do CCS: 

 Instituto de Atenção Primária de Saúde São Francisco de Assis (Hesfa):  

http://www.hesfa.ufrj.br 

 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF): 

http://www.hucff.ufrj.br 

 Instituto de Doenças do Tórax (IDT): http://www.idt.ufrj.br 

 Instituto de Ginecologia (IG): http://www.ginecologia.ufrj.br 

 Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC): http://www.indc.ufrj.br 

 Instituto de Psiquiatria (Ipub): http://www.ipub.ufrj.br/portal 

 Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG): 

http://www.ippmg.ufrj.br 

 Instituto do Coração Edson Abdala Saad (Ices): http://www.ices.ufrj.br 

 Maternidade Escola (ME): http://www.maternidade.ufrj.br 

 Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais (IPPN): http://www.ippn.ufrj.br 

 Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes): 

http://www.nutes.ufrj.br 

 Instituto de Estudos de Saúde Coletiva (Iesc): http://www.iesc.ufrj.br 

 Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem (Cenabio): 

http://www.cenabio.ufrj.br/index.php/en 
 

Responsáveis: decano, vice-decano e superintendente. 

 

Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373 (Edifício do Centro de Ciências da Saúde, 

Bloco K, 2º andar, sala 18), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21944-

970. 

Endereço eletrônico: http://www.ccs.ufrj.br 

 Centro de Tecnologia (CT) 

São unidades suplementares do CT: 

 Escola de Química (EQ): http://www.eq.ufrj.br 

http://nutricao.ufrj.br/
http://www.macae.ufrj.br/nupem
http://www.hesfa.ufrj.br/
http://www.hucff.ufrj.br/
http://www.idt.ufrj.br/
http://www.ginecologia.ufrj.br/
http://www.indc.ufrj.br/
http://www.ipub.ufrj.br/portal
http://www.ippmg.ufrj.br/
http://www.ices.ufrj.br/
http://www.maternidade.ufrj.br/
http://www.ippn.ufrj.br/
http://www.nutes.ufrj.br/
http://www.iesc.ufrj.br/
http://www.cenabio.ufrj.br/index.php/en
http://www.ccs.ufrj.br/
http://www.eq.ufrj.br/
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 Escola Politécnica: http://www.poli.ufrj.br 

O CT possui três órgãos suplementares: 
 

 Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia (Coppe): http://www.coppe.ufrj.br 

 Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano (IMA): 

http://www.ima.ufrj.br 

 Núcleo Interdisciplinar para Desenvolvimento Social (Nides): 

http://nides.ufrj.br 

Responsáveis: decano e superintendente. 
 

Endereço: Av. Athos da Silveira Ramos, 149 (Edifício do Centro de Tecnologia, 

Bloco A, 2º andar), Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ – CEP 21945-970. 

Endereço eletrônico: http://www.ct.ufrj.br 
 

 Fórum de Ciência e Cultura (FCC) 

O FCC é assimilado pelo Estatuto da Universidade aos demais Centros – 

Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), Ciências da Saúde (CCS), Filosofia e 

Ciências Humanas (CFCH), Letras e Artes (CLA), Tecnologia (CT). Sua originalidade 

reside num desafio particular: ser lócus privilegiado da comunicação e do diálogo, do 

encontro e confronto de ideias, visões, concepções e perspectivas. 
 

São órgãos do FCC: 

 Museu Nacional (MN): http://www.museunacional.ufrj.br 

 Editora UFRJ: http://www.editora.ufrj.br 

 Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ (SiBI): http://www.sibi.ufrj.br 

 Casa da Ciência (CC): http://www.casadaciencia.ufrj.br 

 Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE): http://www.cbae.forum.ufrj.br 
 

Responsáveis: coordenador, superintendente de Difusão Cultural, 

superintendente administrativa e superintendente de Comunicação, TV e Rádio. 
 

Endereço: Avenida Pasteur, 250, Palácio Universitário, Praia Vermelha, Rio de 

Janeiro – RJ – CEP 22295-900. 

Endereço eletrônico: http://www.forum.ufrj.br 

 

http://www.poli.ufrj.br/
http://www.coppe.ufrj.br/
http://www.ima.ufrj.br/
http://nides.ufrj.br/
http://www.ct.ufrj.br/
http://www.museunacional.ufrj.br/
http://www.editora.ufrj.br/
http://www.sibi.ufrj.br/
http://www.casadaciencia.ufrj.br/
http://www.cbae.forum.ufrj.br/
http://www.forum.ufrj.br/
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15.  O que é a Prefeitura da UFRJ? 

A Prefeitura Universitária (PU) é um órgão executivo da estrutura superior da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro que tem como missão a gestão do 

ambiente, das áreas físicas comuns, das facilidades e dos serviços existentes nos 

campi universitários da UFRJ. 

Entre suas atribuições destacam-se a Gestão do Ambiente; Engenharia 

Urbana; Mobilidade Urbana e Segurança. 

Responsáveis: prefeito e vice-prefeito. 
 

Endereço: Praça Jorge Machado Moreira, 100, Cidade Universitária/Ilha do Fundão, 

Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-598. 

Telefone: (21) 3938-9334; Fax: (21) 2590-4940 

Email: prefeitura@pu.ufrj.br 

Endereço eletrônico: http://www.prefeitura.ufrj.br/ 

16.  O que é o ETU – Escritório Técnico? 

O ETU é oficialmente um órgão da estrutura da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, assim como integra o Conselho Superior de Coordenação Executiva –

(CSCE). Tem as seguintes atribuições: 

 Elaborar e supervisionar planos e projetos de engenharia e arquitetura 

relativos à construção, reforma, restauração e conservação das edificações 

da Universidade. 

 Fiscalizar a execução de novas construções, reformas, modificações de 

uso, demolições e/ou conservação dos edifícios. 

 Emitir pareceres técnicos sobre as eventuais patologias nas edificações da 

UFRJ. 

 Realizar o levantamento do estado de conservação e suas patologias nos 

imóveis tombados, criando procedimentos para analisar e elaborar projetos 

de intervenções arquitetônicos de todos os pedidos de tombamento de 

qualquer edificação da UFRJ, antes de seu encaminhamento aos órgãos 

governamentais competentes, e ser a interface, junto aos órgãos 

governamentais responsáveis pela preservação do patrimônio histórico e 

mailto:prefeitura@pu.ufrj.br
http://www.prefeitura.ufrj.br/
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artístico, para a aprovação de projetos e obras que acarretem intervenção 

física nesses imóveis. 

17.  O que é Eplam-JMM? 

O Escritório de Planejamento e Manutenção do Edifício Jorge Machado 

Moreira (JMM) tem o objetivo de reunir informações sobre atividades acadêmicas, 

administrativas e obras de recuperação/manutenção do prédio. Todas as notícias, 

notas oficiais, os laudos e informações relacionadas são publicados, para que se 

comunique com transparência, em especial, o andamento das obras para a 

reocupação do edifício. 

Se você precisa demandar um serviço ou registrar uma reclamação sobre 

manutenção predial (rede elétrica, água, esgoto ou limpeza), abra um chamado no 

endereço https://servicos.infraestrutura.ufrj.br e receba em seu email o andamento 

da solicitação, cujo prazo de atendimento é de 24 horas. 

18.  O que é a Ouvidoria? 

A Ouvidoria é um canal condutor das opiniões, sugestões, reclamações e 

problemas que visa promover a garantia dos direitos dos cidadãos, concretizando, 

além do princípio da eficiência, os princípios da ética e da transparência nas 

relações com a sociedade. 

Tem natureza mediadora, sem caráter administrativo, deliberativo, executivo e 

judicativo, e exercerá suas funções junto às unidades administrativas e acadêmicas 

da Universidade, para o alcance de suas finalidades. 

Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Cidade 

Universitária,  Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-901. 

Caixa Postal: 68541 

Telefones: (21) 3938-1620 e 3938-1619 

Email: ouvidoria@ufrj.br 

Endereço eletrônico: http://www.ouvidoria.ufrj.br/ 

19.  Quais são os campi da UFRJ? 

A infraestrutura da Universidade é composta por cinco campi universitários no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

 

https://servicos.infraestrutura.ufrj.br/
mailto:ouvidoria@ufrj.br
http://www.ouvidoria.ufrj.br/
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 Cidade Universitária – Campus Fundão 

O campus do Fundão é uma ilha artificial que surgiu da unificação do aterro 

do arquipélago formado por oito ilhas, Baiacu, Bom Jesus, Cabras, Catalão, Fundão, 

Pindaí do Ferreira, Pindaí do França e Sapucaia, entre 1949 e 1952. A construção 

da Cidade Universitária durou mais de 20 anos e as atividades acadêmicas iniciaram 

em 1970. No maior campus da UFRJ localizam-se a Reitoria, as estruturas 

acadêmicas e administrativas. 

Responsáveis: Reitoria e Prefeitura Universitária. 

Endereço da Reitoria: av. Pedro Calmon,N 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro – RJ. 

Endereço eletrônico: https://ufrj.br/ 

 Campus Praia Vermelha 

O campus da Praia Vermelha fica localizado no bairro da Urca, na Zona Sul 

do Rio de Janeiro.  

É formado por diversas faculdades: Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Educação, Psicologia, Serviço Social, Psicologia. Ainda tem os institutos 

de Psiquiatria e Neurologia, o Instituto Philippe Pinel, o Fórum de Ciência e Cultura, 

a Fundação Universitária José Bonifácio, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

e a Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 

Endereço: Palácio Universitário da Praia Vermelha - av. Pasteur, 250, Urca (esquina 

com av. Venceslau Brás), Rio de Janeiro  – RJ – CEP 22295-900.  

Endereço eletrônico: https://ufrj.br/ 

 Campus Centro e unidades isoladas 

O campus Centro é formado por diversos prédios históricos dispersos em 

unidades isoladas no Centro e na Zona Sul do Rio de Janeiro. Cada unidade 

acadêmica é responsabilidade de sua respectiva Decania. 

Endereços: 

 Colégio Brasileiro de Altos Estudos: Avenida Rui Barbosa, 762, Flamengo. 

https://ufrj.br/
https://ufrj.br/
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Endereço eletrônico: https://cbae.ufrj.br/ 

 Colégio de Aplicação da UFRJ: Rua Batista da Costa, 55, Lagoa. 

Endereço eletrônico: http://cap.ufrj.br/; 

 Escola de Enfermagem Anna Nery: Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova. 

Endereço eletrônico: http://eean.ufrj.br/ 

 Escola de Música: Rua do Passeio, 98, Lapa. 

Endereço eletrônico: http://www.musica.ufrj.br/ 

 Faculdade Nacional de Direito: Rua Moncorvo Filho, 8, Centro. 

Endereço eletrônico: http://www.direito.ufrj.br/ 

 Hospital-Escola São Francisco de Assis: Av. Presidente Vargas, 2.863, Cidade 

Nova. 

Endereço eletrônico: http://hesfa.ufrj.br/ 

 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais: Largo de São Francisco de Paula, 1,  

Centro. 

Sem endereço eletrônico. 

 Instituto de Ginecologia: Rua Moncorvo Filho, 90, Centro. 

Sem endereço eletrônico 

 Maternidade Escola: Rua das Laranjeiras, 180, Laranjeiras. 

Endereço eletrônico: http://www.me.ufrj.br/ 

 Museu Nacional: Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão. 

Endereço eletrônico: http://www.museunacional.ufrj.br/ 

 Observatório de Valongo: Ladeira Pedro Antônio, 43, Saúde. 

Endereço eletrônico: http://www.ov.ufrj.br/ 

 

 

https://cbae.ufrj.br/
http://cap.ufrj.br/
http://eean.ufrj.br/
http://www.musica.ufrj.br/
http://www.direito.ufrj.br/
http://hesfa.ufrj.br/
http://www.me.ufrj.br/
http://www.museunacional.ufrj.br/
http://www.ov.ufrj.br/
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 Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira 

Na década de 1980, pesquisadores do Laboratório de Limnologia do Instituto 

de Biologia da UFRJ começaram atividades científicas nas lagoas costeiras de 

Macaé. O trabalho culminou na institucionalização do Núcleo de Pesquisas em 

Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental (2005). Propiciou-se, com isso, a 

criação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o primeiro de graduação 

da UFRJ fora da sede no Rio de Janeiro (2006). Nesse processo, o Instituto de 

Química, a Faculdade de Farmácia, a Escola de Enfermagem Anna Nery, a 

Faculdade de Medicina, o Instituto de Nutrição e a Politécnica de Engenharia 

motivaram-se a criar cursos de graduação em Macaé, consolidando o Polo 

Universitário da UFRJ-Macaé. Em maio de 2011, o Conselho Universitário aprovou a 

institucionalização do campus, com suas normas. 

O campus UFRJ-Macaé totaliza onze cursos de graduação e três de pós-

graduação stricto sensu em nível de mestrado, e está constituído fisicamente em 

três polos: Universitário, Barreto e Ajuda. 

Os cursos de graduação são: licenciatura em Ciências Biológicas e Química; 

bacharelado em Ciências Biológicas, Enfermagem e Obstetrícia, Engenharias Civil, 

Mecânica e de Produção, Farmácia, Medicina e Nutrição. A pós-graduação stricto 

sensu possui dois mestrados acadêmicos em Ciências Ambientais e Conservação e 

Produtos Bioativos e Biociências, além de um mestrado profissional em Ensino de 

Física. 
 

Endereço: Polo Novo Cavaleiros (IMMT) 

Rua Alcides da Conceição, 159, Novo Cavaleiros. 

Endereço eletrônico: http://www.macae.ufrj.br 

 Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade UFRJ – Campus Xerém 

O polo Xerém-UFRJ  foi  criado em 2008 por meio  de  uma  articulação 

envolvendo instituições federais (UFRJ, através do Instituto de Biofísica Carlos 

Chagas Filho e o Inmetro), o governo do estado do Rio de Janeiro e o município de 

Duque de Caxias. 

Os cursos do campus são: Ciências Biológicas (modalidade Biofísica e 

Biotecnologia) e o mestrado profissional em Formação Científica para professores 

de Biologia (Profbio). 
 

http://www.macae.ufrj.br/
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Endereço: Estrada de Xerém, 27, Duque de Caxias, Rio de Janeiro – RJ – CEP 

25245-390. 

Telefones: (21) 2679-1018 e 2560-6053 

Endereço eletrônico: http://www.xerem.ufrj.br 

20.  Onde ficam os Restaurantes Universitários? 

O Sistema de Alimentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

tem como objetivo assegurar o fornecimento de uma alimentação balanceada para a  

comunidade universitária, em condições higiênico-sanitárias adequadas, respeitando 

a cultura local e com atenção socioambiental. 

Ele é um meio importante de combate à evasão universitária, uma vez que 

favorece a permanência dos estudantes no espaço universitário. 

Endereço eletrônico: https://ufrj.br/restaurante-universitario 

 Para cardápio e horários de funcionamento (e agendamento no restaurante 

do Centro de Tecnologia), consulte os endereços a seguir. 
 

Endereços: 

 Restaurante Central: 

Avenida Carlos Chagas Filho, s/nº, Cidade Universitária, Ilha do Fundão.  

Telefones: (21) 3938-6840 e 3938-6842 

Endereço eletrônico: http://ru.ufrj.br/ 
 

 Restaurante do Centro de Tecnologia:  

Avenida Athos da Silveira Ramos, 149 (entrada principal do Bloco A), Cidade 

Universitária, Ilha do Fundão.  

Agendamento online: https://ru.ct.ufrj.br/ 
 

 Restaurante da Faculdade de Letras:  

Avenida Horácio Macedo, 2151, Bloco G, Cidade Universitária, Ilha do Fundão.  

Telefone: (21) 3938 – 9737 
 

 Restaurante do Ifcs:  

Largo São Francisco de Paula, 1, Centro, Rio de Janeiro – RJ.  
 

 Restaurante da Praia Vermelha:  

av. Venceslau Brás, 95, fundos, Botafogo, Rio de Janeiro  – RJ.  

 

http://www.xerem.ufrj.br/
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II. Localização dos discentes e docentes da UFRJ e Grupos de 

Pesquisa/pesquisadores 

 

21.  Onde posso encontrar informação sobre discentes da UFRJ? 

No Siga – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, pela Intranet UFRJ: 

https://intranet.ufrj.br/  

Dica: utilize os navegadores Firefox ou Chrome, pois são as melhores opções 

para acesso ao Siga.  Nunca volte na seta de retorno do navegador. Prefira o ícone 

de “home”.  

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SuperTIC): 

http://www.tic.ufrj.br/  

22.  Quais serviços o Siga possui? 

 Avaliação de disciplinas e docentes. 

 Boletim/histórico/Crid (Confirmação de Registro de Inscrição em 

Disciplinas). 

 Comunicação (envio de emails a coordenadores e alunos). 

 Consulta.  

 Currículo. 

 Dados pessoais (alteração de dados pessoais; registro de matrícula; novo 

registro de matrícula). 

 Gerenciamento de histórico. 

 Inscrição (direta – alteração de inscrição em disciplinas e trancamento; 

gerencial – verificação de autenticidade de Crid; NOVO pedido de 

inscrição; pedido – de inscrição, alteração de inscrição; trancamento de 

pedido de inscrição). 

 Notas (lançamento de notas). 

 Previsão de turmas (cadastramento simples de turma; cadastramento de 

previsão de turma; cadastramento de locais de aulas; consulta de previsão 

de turma). 

 Relatório (emissão do BOA, o Boletim de Orientação Acadêmica; emissão 

de diários; pautas e frequência; emissão de certidões). 

 TCR (trancamento, cancelamento e rematrícula). 

http://www.tic.ufrj.br/
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23.  Onde posso encontrar informação sobre docentes da UFRJ? 

 Currículos de pesquisadores nacionais e internacionais certificados 

 Currículo Lattes: se tornou um padrão nacional no registro da vida 

pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje 

adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos 

de pesquisa. Encontrado na Plataforma Lattes, no sítio do CNPq. 

A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de 

bases de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições em 

um único Sistema de Informações. Sua dimensão atual se estende não só 

às ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento do 

CNPq, mas também de outras agências de fomento federais e estaduais, 

das fundações estaduais de apoio à ciência e tecnologia, das instituições 

de ensino superior e dos institutos de pesquisa.   

Endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/ 

24.  Onde posso encontrar informações sobre grupos de pesquisa? 

 Informações sobre grupos de pesquisa e projetos: Sítio do CNPq: 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp 

 Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP): no Brasil é um inventário dos 

grupos em atividade no país. Contém informações de recursos humanos 

constituintes dos grupos, as linhas de pesquisa e os setores de atividade 

envolvidos, as especialidades do conhecimento, a produção científica, 

tecnológica e artística e os padrões de interação com o setor produtivo. Os 

grupos estão localizados em instituições de ensino superior, institutos de 

pesquisa etc. As informações individuais dos participantes dos grupos são 

extraídas dos seus currículos Lattes. 

 Diretório de Instituições: foi concebido para promover as organizações do 

Sistema Nacional de CT&I à condição de usuárias da Plataforma Lattes. 

Ele registra todas e quaisquer organizações ou entidades que estabelecem 

algum tipo de relacionamento com o CNPq (instituições nas quais os 

estudantes e pesquisadores apoiados pelo CNPq desenvolvem suas 

atividades; instituições em que os grupos de pesquisa estão abrigados, 

usuárias de serviços prestados pela agência, como o credenciamento para 



                                                                                                                            
 

24 
 

importação pela Lei 8.010/90; instituições que pleiteiam participar desses 

programas e serviços etc.).  

A disponibilização pública dos dados da plataforma na internet dá maior 

transparência e mais confiabilidade às atividades de fomento do CNPq e das 

agências que a utilizam, fortalece o intercâmbio entre pesquisadores e instituições, e 

é fonte inesgotável de informações para estudos e pesquisas. Na medida em que 

suas informações são recorrentes e cumulativas, têm também o importante papel de 

preservar a memória da atividade de pesquisa no país.  

25.  Onde localizar informações sobre pesquisadores? 

O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida 

pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela 

maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa, 

encontrará informações sobre currículos de pesquisadores nacionais e 

internacionais certificados. 

A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração de 

bases de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de Instituições em um único 

Sistema de Informações. Sua dimensão atual se estende não só às ações de 

planejamento, gestão e operacionalização do fomento do CNPq, mas também de 

outras agências de fomento federais e estaduais, das fundações estaduais de apoio 

à ciência e tecnologia, das instituições de ensino superior e dos institutos de 

pesquisa. 

 

Endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/ 

III. Sobre Recursos Humanos 

26.  Como acesso meus dados funcionais, contracheque, férias, consignações, 

saúde do servidor, previdência complementar e legislação? 

No Sigepe/Sigac, Sistema de Gestão de Pessoas, que é abrigado pelo Sigac, 

Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento, ao qual o servidor 

federal tem acesso com cadastro prévio.  

Atende o servidor ativo e pensionista, oferecendo consultas, por exemplo, do 

contracheque e comprovante de rendimentos, Sigepe mobile (aplicativo para 

http://lattes.cnpq.br/
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celular), simulador de aposentadoria, Siass (Sistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor) e  Ouvidoria. 
 

Endereço eletrônico: Sigepe – Portal do Servidor Federal 

(https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe)  

 

27.  O que é a CPST? 

A Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) é responsável 

pela gestão da saúde do trabalhador da UFRJ. Realiza as perícias em saúde, 

exames periódicos, promoção e educação em saúde, prevenção de riscos e 

doenças, inspeção e avaliação em segurança em ambiente de trabalho.  

Essas atividades são desenvolvidas pelo Corpo de Peritos em Saúde da 

CPST: 

 Seção de Perícias Médicas e Odontológicas. 

 Seção de Perícia Multiprofissional em Saúde. 
 

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) é a responsável pela CPST. 
 

Endereço: Rua Maurício Joppert da Silva, s/nº, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 

Rio de Janeiro – RJ.  

Telefones: (21) 3867-6543 e 3867-6693 

Email: sesstdvst@pr4.ufrj.br 

Endereço eletrônico: http://cpst.pr4.ufrj.br/ 

28.  Onde posso encontrar informações sobre abertura de processos? 

No sítio da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) e no Departamento de Pessoal da 

sua unidade. 
 

Endereço eletrônico: https://pessoal.ufrj.br/index.php/abertura-de-processos 

29.  Como faço acompanhamento de processos diversos? 

Pelo Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP). 
 

Endereço eletrônico: http://sap.ufrj.br/ 

30.  Onde posso encontrar formulários da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)? 

Sítio da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) e Departamento de Pessoal da sua 

unidade. 
 

https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe
mailto:sesstdvst@pr4.ufrj.br
http://cpst.pr4.ufrj.br/
https://pessoal.ufrj.br/index.php/abertura-de-processos
http://sap.ufrj.br/
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Endereço eletrônico: https://pessoal.ufrj.br/index.php/formularios-da-pr4 

31.  Onde posso encontrar o Requerimento para Assuntos de Pessoal (RAP) 

para abertura de processos? 

Sítio da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) e Departamento de Pessoal da sua 

unidade. 
 

Endereço eletrônico:  

https://pessoal.ufrj.br/index.php/formularios-da-pr4/473-requerimento-para-assuntos-

de-pessoal 
 

Solicitar ao Magnífico Reitor:  

 Aposentadoria compulsória, voluntária integral, voluntária proporcional, por 

invalidez permanente e outros. 

 Cessão e licença para tratar de assuntos particulares.  

 Exoneração a pedido e vacância por posse em outro cargo inacumulável.  

Solicitar ao pró-reitor de Pessoal:  

 Progressão por titulação.  

 Licença para acompanhamento de cônjuge e outros.  

 Auxílio-funeral e inclusão de companheira para fins de pensão vitalícia.  

 Afastamento do país e afastamento no país.  

 Aceleração de promoção.  

 Retribuição por titulação, promoção por titulação. 
 

Solicitar ao decano do Centro: averbações e desaverbações. 

 

É utilizado também para a solicitação de incentivo à qualificação (vantagem 

concedida ao servidor que possui educação formal superior à exigida para o cargo). 

Ainda: solicitação de progressão por capacitação, apoio financeiro para pós-

graduação e licença para capacitação. 

 

 

https://pessoal.ufrj.br/index.php/formularios-da-pr4
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32.  O que é o SIRHu? 

Sistema para gerenciamento de pessoal e acompanhamento de informações 

funcionais a respeito de dados pessoais e profissionais, anotações em histórico, 

contracheques, gratificações, décimos incorporados, dependentes, férias; frequência 

e informe de rendimentos. Disponível na Intranet da UFRJ. 

Endereço eletrônico: https://intranet.ufrj.br/ 
 

A responsabilidade é da Superintendência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação/SuperTIC - http://www.tic.ufrj.br/ 

33. Onde posso encontrar informações sobre CAPACITAÇÃO? 

Pessoalmente: Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4); Coordenação de Políticas de 

Pessoal (CPP); Divisão de Aperfeiçoamento na Carreira (Diac). 

A Diac é responsável por planejar e desenvolver as ações necessárias de 

capacitação e de qualificação do corpo funcional.  

Endereço eletrônico: http://diac.pr4.ufrj.br/ 

 

A CAPACITAÇÃO é um direito do servidor. A progressão por capacitação 

profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de 

classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de 

capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga 

horária mínima exigida respeitada o interstício de 18 (dezoito) meses. 

A solicitação para a progressão por capacitação deverá ser feita por meio do 

preenchimento do Requerimento de Assuntos de Pessoal (RAP), com autuação de 

processo administrativo. 

Haverá aumento 3,9% no salário-base, para cada nível de progressão. 

Todo servidor que deseja realizar cursos da Diac precisa estar cadastrado  no 

sítio. Basta ir ao menu "Aluno" (canto superior esquerdo), clicar em "Cadastre-se" e 

preencher todos os dados. Após efetivar o cadastro, clicar em "Inscrições Abertas", 

buscar o curso desejado e acessar o link de inscrição usando o login e a senha 

escolhidos no momento do cadastro. Após sua inscrição no curso escolhido, você 

poderá acessar todos os dados referentes a ele no "Espaço do Aluno" (canto 

superior esquerdo). 
 

https://intranet.ufrj.br/
http://www.tic.ufrj.br/
http://diac.pr4.ufrj.br/
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34.  Onde posso encontrar LEGISLAÇÃO PERTINENTE À CAPACITAÇÃO? 

 Sítio da UFRJ: https://pessoal.ufrj.br/index.php/planos-de-carreira 

 Governo Federal: estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino vinculadas ao Ministério da Educação  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm 

Legislação pertinente:  

 Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005; 

 Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012; 

 Decreto 5.824 de 29 de junho de 2006;  

 Decreto 5.825 de 29 de junho de 2006; 

https://pessoal.ufrj.br/index.php/planos-de-carreira
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
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 UFRJ. Orientação Normativa n° 1.263 de 05 de fevereiro de 2013, com 

publicação no BUFRJ nº 07, de 14/02/2013; 

 Retificação da Orientação Normativa nº 1.263 de 05/02/2013, com 

publicação no BUFRJ nº 50, de 12/12/2013; 

 Tabela de Progressão por Capacitação (anexo III da Lei 11.091 de 12 de 

janeiro de 2005). 

35. Onde posso encontrar INFORMAÇÕES SOBRE QUALIFICAÇÃO (incentivo à 

qualificação)? 

Pessoalmente: na Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4); Coordenação de Políticas de 

Pessoal (CPP); Divisão de Aperfeiçoamento na Carreira (Diac). 

Endereço eletrônico: http://diac.pr4.ufrj.br/index.php/14-sefp/94-qualificacao 

 

O incentivo à qualificação será solicitado por meio do Requerimento para 

Assuntos de Pessoal (RAP) e nele anexados os seguintes documentos: 

 dados funcionais (Intranet2); 

 cópia do último contracheque; 

 formulário de atividades (sítio da PR-4); 

 cópia autenticada do diploma ou certificado de educação formal, conforme 

exigência do artigo 1º do decreto nº 5.824 de 29/06/2006. 
 

Endereço eletrônico: https://pessoal.ufrj.br/index.php/formularios-da-pr4 

 

O INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO é a gratificação devida ao servidor que 

possui educação formal (escolaridade) superior à exigida para o cargo que ocupa e 

tem por base um percentual calculado sobre o padrão de vencimento por ele 

percebido. Esse percentual varia conforme a relação direta ou indireta com o 

ambiente organizacional. Percentual calculado sobre o padrão de vencimento. 

Educação formal: 

 

2 É a rede privada da UFRJ, ou seja, uma rede local de computadores que atende ao corpo social 
da UFRJ, cuja utilização é permitida somente aos seus servidores e alunos. 

 Endereço eletrônico: INTRANET UFRJ https://intranet.ufrj.br/  
 Na Intranet localizam-se: ActivUFRJ - Ambiente Colaborativo de Trabalho Integrado e Virtual; SAP 

- Sistema de Acompanhamento de Processos Administrativos; Siga - Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica; Sigad - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos; SIRHu - 
Sistema de Pessoal. 

 

http://diac.pr4.ufrj.br/index.php/14-sefp/94-qualificacao
https://pessoal.ufrj.br/index.php/formularios-da-pr4
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Nível do curso / documento de conclusão 

 Ensino fundamental / certificado 

 Ensino médio / certificado 

 Ensino médio profissionalizante / certificado 

 Ensino médio com curso técnico / diploma 

 Graduação / diploma 

 Pós-graduação lato sensu (especialização) / certificado 

 Mestrado / diploma 

 Doutorado / diploma 
 

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

Anexo IV à Lei no  11.091, de 12 de janeiro de 2005.  Em vigor a partir de 1o de 

janeiro de 2013. 

 

Educação Formal 
Nível do curso / documento de conclusão 
Ensino fundamental / certificado 

Ensino médio / certificado 

Ensino médio profissionalizante / certificado 

Ensino médio com curso técnico / diploma 

Graduação / diploma 

Pós-graduação lato sensu (especialização) / certificado 

Mestrado / diploma 

Doutorado / diploma 

 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 
exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação) 

Área de 
conhecimento 
com relação 

direta 

Área de 
conhecimento 
com relação 

indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com 
curso técnico completo 

20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização com carga horária superior a 360 horas 30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

 

36.  Onde posso encontrar LEGISLAÇÃO PERTINENTE À QUALIFICAÇÃO? 

 Governo Federal:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%

2012.772-2012?OpenDocument 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
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 Sítio da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4):  

http://cpp.pr4.ufrj.br/images/INSTRUCAO_NORMATIVA_01-2017.pdf  

Legislação pertinente: 

 Brasil. Lei n° 12.772 de 28 de dezembro de 2012; 

 Brasil. Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005; 

 Brasil. Instrução Normativa nº 01/2008. 
 

A Instrução Normativa 01/2017 orienta a concessão provisória do incentivo à 

qualificação quando ocorrer a impossibilidade da apresentação imediata do de 

certificado ou Diploma. Nesse caso, é necessário apresentar documentação 

complementar descrita em no sítio eletrônico da PR-4. 

 

IV – Sobre recursos informacionais da UFRJ  

 

37.  Quais os órgãos responsáveis pelas fontes de informação da UFRJ? 

O Sistema de Arquivos da UFRJ (Siarq) e o Sistema de Bibliotecas e 

Informação da UFRJ (SiBI). 

38.  O que é Siarq?  

É o Sistema de Arquivos da UFRJ, que tem como órgão 

central o Arquivo Central, responsável pelo 

desenvolvimento da gestão, preservação, acesso e divulgação do acervo 

arquivístico da Universidade. Constitui-se como órgão da Administração Central, 

diretamente subordinado à Reitoria e tem por objetivo principal implantar a Política 

Arquivística na UFRJ.  

Endereço: Arquivo Central/Siarq: av. Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária – Ilha 

do Fundão – Rio de Janeiro (RJ). Cep.: 21941-901 

Telefone: (21) 3938-1883 

Endereço eletrônico: www.siarq.ufrj.br 
 

No sítio, é possível encontrar a apresentação do Siarq E DO ARQUIVO 

CENTRAL: histórico e estrutura orgânica; produtos e serviços de informação 

arquivística; manuais e publicações do Siarq; notícias. 

 

http://www.siarq.ufrj.br/
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39.  De que arquivo estamos falando? 

Chamamos de arquivos o conjunto de documentos produzidos e recebidos 

pela Universidade, em decorrência do exercício de suas atividades, bem como por 

pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação arquivística ou a natureza 

dos documentos, fonte fundamental para conhecimento e prova, assim como para 

salvaguarda e divulgação da memória arquivística institucional, cultural e científica. 

40. O que é gestão de documentos? 

De acordo com a Lei nº 8.159/91, gestão de documentos é o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

41.  Quais são os sistemas utilizados para processamento e acesso da 

informação arquivística? 

 SEI – Sistema Eletrônico de Informações 

Trata-se de um sistema de gestão de processos e 

documentos eletrônicos, tendo como principais 

características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para 

documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e 

comunicação de novos eventos em tempo real. 

Confira a videorreportagem e saiba mais sobre o SEI no canal da WebTV 

UFRJ. 

Acesso ao SEI UFRJ: para ter acesso ao sistema, é obrigatório ter feito o 

curso SEI USAR da ENAP (mais informações). 

 SAP – Sistema de Acompanhamento de Processos 

Administrativos 

O SAP destina-se ao gerenciamento eletrônico da autuação, tramitação, 

acompanhamento, arquivamento e recuperação dos processos administrativos da 

UFRJ. 

 Sigad – Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos 



                                                                                                                            
 

34 
 

Tem a finalidade de fornecer serviços e relatórios que sirvam de subsídios 

para  a  gestão  administrativa.  Atualmente  o  acesso  é  restrito,  sendo  permitido  

apenas com autorização. 
 

Dentro do Sigad existem outros subsistemas: 

 GNUM – Sistema de Geração de Número de Edital e Portaria 

Tem por finalidade a publicação no Boletim de Serviço UFRJ e/ou no Diário 

Oficial da União. Atualmente o acesso é restrito, sendo permitido apenas com 

autorização. 

 RelUNI - Relatórios Gerenciais (Unidades) 

Tem a finalidade de fornecer relatórios gerenciais que sirvam de subsídios 

para a gestão administrativa das Unidades. Atualmente o acesso é restrito, sendo 

permitido apenas com autorização. 

 A base Mnemosine é o repositório de informações 

arquivísticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

(UFRJ). Contempla o acervo de valor permanente da 

instituição, ou seja, acervo preservado de forma definitiva em função de seus valores 

informativo e probatório. Estão reunidos documentos institucionais e pessoais, de 

diversos gêneros, abrangendo desde a fundação da instituição como Universidade 

do Brasil até os dias atuais. O sistema utilizado é o Access to Memory (AtoM),  

desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos em conformidade com as 

Normas Internacionais de Descrição Arquivística. A base permite o acesso às 

informações a partir dos diversos níveis de descrição dos fundos e coleções 

arquivísticos produzidos e custodiados pela Universidade. Foi customizada a partir 

das necessidades da UFRJ, sendo mantida em conjunto pelo Sistema de 

Arquivos/Arquivo Central (Siarq) e pela Superintendência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (SuperTIC). Seu nome – Mnemosine – é em 

homenagem à deusa grega que personifica a memória. 

Responsáveis: ARQUIVO CENTRAL/Siarq e SuperTIC 

Todos os links para utilização dos sistemas estão disponíveis nos seguintes 

sítios:  

www.ufrj.br; www.siarq.ufrj.br; www.intranet.ufrj.br; www.sei.ufrj.br; www.sap.ufrj.br; 

www.sigad.ufrj.br; www.mnemosine.ufrj.br. 
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42.  Quais são as publicações oficiais da UFRJ? 

Boletim UFRJ (BUFRJ) e Manual de Redação Oficial. 

O Boletim UFRJ é a publicação oficial destinada a informar e registrar todos 

os atos administrativos e normativos da Universidade, tais como: portarias, editais, 

nomeações, exonerações, concursos etc. 

O Manual de Padronização de Documentos é um instrumento norteador e 

facilitador dos atos administrativos da Universidade, constituindo-se num importante 

fator de gestão documental. A finalidade da padronização de documentos oficiais da 

UFRJ é fornecer suporte aos servidores das diversas unidades da instituição, 

contribuindo assim para uma maior eficiência no tratamento da informação  e 

eficácia na produção documental e na gestão de documentos produzidos pela 

Universidade. O Manual contempla basicamente aspectos conceituais e orientações 

sobre padrões e formatos de documentos de comunicação administrativos e 

normativos. 

43.  Como acessar essas publicações? 

No Arquivo Central em Coordenação do Sistema e no sítio da UFRJ. 
 

Responsáveis: ARQUIVO CENTRAL/Siarq 

Endereço: av. Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de 

Janeiro, RJ – Cep. 21941-901 

Telefone: (21) 3938-1883 

Endereço eletrônico: www.ufrj.br 

 

44.  O que é SIBI? 

O Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) é o órgão da UFRJ 

responsável pela coordenação técnica das 45 bibliotecas acadêmicas e 

pela biblioteca do Alojamento.  Devido a sua presença ostensiva em todas as 

unidades da Universidade, fornecendo apoio informacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, o SiBI/UFRJ constitui-se em verdadeiro aparelho de integração 

institucional, promovendo a gestão sistêmica de unidades de informação. 

No cenário nacional, o SiBI/UFRJ ocupa posição de destaque dentre os 

órgãos congêneres atuantes nas áreas de Biblioteconomia, Documentação e 

http://www.ufrj.br/


                                                                                                                            
 

36 
 

Ciência da Informação, tanto pelo desempenho de seus profissionais quanto pelo 

desenvolvimento e disseminação de boas práticas. 

No âmbito da Universidade, são objetivos permanentes da Coordenação do 

SiBI/UFRJ definir políticas e diretrizes técnicas para as bibliotecas, estratégias de 

desenvolvimento para o fazer bibliotecário e serviços de informação, fomentar o 

trabalho sistêmico das unidades e identificar e preservar acervos raros e especiais. 

O sítio do SiBI na web (www.sibi.ufrj.br) permite acesso às seguintes 

informações: 

 apresentação do SiBI – histórico e estrutura orgânica; 

 produtos e serviços de informação; 

 informações e links das bibliotecas da UFRJ; 

 manuais e publicações do SIBI; 

 notícias;  

 estatísticas das bibliotecas. 
 

Endereço: av. Pasteur, 250, salas 105/106, Urca, Rio de Janeiro (RJ). Cep.: 22290-

902 

Telefone: (21) 2295-1397 

Endereço eletrônico: www.sibi.ufrj.br 

 

 

http://www.sibi.ufrj.br/
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45. Como localizo as bibliotecas da UFRJ? 

As 45 bibliotecas acadêmicas estão distribuídas pelas unidades físicas da 

Universidade, sendo 26 na Cidade Universitária, 5 na Praia Vermelha, 11 fora dos 

campi, 2 em Macaé e 1 em Xerém. Cada uma com um acervo específico com temas 

nas áreas que atendem.  

Os endereços, telefones, emails e outras informações das bibliotecas podem 

ser encontrados no sítio do SiBI e na página da Base Minerva, no botão 

<Bibliotecas>. 

As bibliotecas da UFRJ mantêm os acervos organizados segundo padrões 

internacionais, com a finalidade de facilitar a recuperação de itens demandados em 

pesquisas e gerar diversos serviços de informação.  

46. Como consultar e usar os acervos das bibliotecas da UFRJ? 

Base Minerva 

Para realizar buscas nos acervos, utilize a Base Minerva, catálogo 

coletivo online das bibliotecas da UFRJ. A base está disponível para todos os 

usuários na internet, oferecendo várias modalidades de busca. As mais tradicionais 

são a busca por autores, títulos e assunto.  

Na Base Minerva, é possível identificar os registros bibliográficos das obras 

catalogadas nas bibliotecas, o número de exemplares existentes de cada registro 

nas bibliotecas, as suas localizações nos acervos e se estão disponíveis para 

empréstimos e consulta.  

 O SiBI oferece, via Base Minerva, acesso aos textos completos de livros 

eletrônicos (cerca de 40.000), às dissertações e teses da UFRJ defendidas a partir 

de 2005 e a outros produtos disponíveis. Os usuários com vínculo institucional, 

devidamente inscritos nas bibliotecas da UFRJ, podem realizar uma gama de 

operações online, como renovações, reservas, consultas a situação do usuário, 

armazenamento de arquivos de busca, facultadas somente aos usuários com 

vínculo institucional e inscritos nas bibliotecas mediante uso de login e senha. 

A consulta local aos itens do acervo é liberada ao público em geral também. 

Os empréstimos domiciliares podem ser realizados por professores, técnicos e 

alunos da UFRJ inscritos nas bibliotecas. As inscrições podem ser feitas nas 
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bibliotecas da Universidade, mediante apresentação de documento que comprove 

vínculo institucional.  

A política de circulação é definida por cada biblioteca, tendo como critérios o 

tamanho do acervo e o número de inscritos na unidade. Ao fazer sua inscrição na 

unidade, o usuário deve inteirar-se desses critérios. 

Endereço eletrônico: <www.minerva.ufrj.br> 

 

 

47. Quais as revistas editadas pela Universidade? 

Diretório Portal de Periódicos da UFRJ 

O SiBI mantém no seu sítio na web um  diretório que  contém 

uma extensiva lista, os títulos de revistas eletrônicas e impressas editadas pela 

UFRJ, mesmo aqueles descontinuados, com o objetivo de reunir o que se encontra 

disperso e manter a memória dessa produção até que todos os números sejam 

digitalizados e integrados ao Portal de periódicos da UFRJ.  As buscas no diretório 

podem ser realizadas por título, pelo centro ou unidade responsável pela edição da 

revista e pela área do conhecimento correspondente. O endereço eletrônico do 

diretório é o seguinte:   

<http://www.sibi.ufrj.br/index.php/produtos-e-servicos/diretorio-de-revistas> 

48. Quais as revistas da UFRJ disponíveis em acesso aberto? 
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 Portal de Periódicos da UFRJ 

O Portal de Periódicos da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro abriga as revistas científicas eletrônicas, produzidas no âmbito da 

Universidade, de modo a garantir maior visibilidade da produção científica. Trata-se 

de uma iniciativa institucional, alinhada aos princípios do movimento mundial de 

Acesso Aberto, que tem como objetivo promover o acesso, a visibilidade, a 

segurança, mantendo o suporte técnico aos editores dos periódicos científicos da 

instituição. 

Endereço eletrônico: https://revistas.ufrj.br/ 

 

 

49. Onde encontrar a produção científica da UFRJ em formato digital? 

Repositório Institucional Pantheon 

Pantheon é o nome do repositório institucional da UFRJ, que tem 

como função reunir, hospedar, disponibilizar e dar visibilidade à 

produção intelectual da instituição. 

50. Como realizar busca no Pantheon?  

Na opção Navegar da página inicial do repositório, o usuário encontra as 

possibilidades de busca por data do documento, autores, orientador, membros da 

banca, título, assunto, assunto CNPq, departamento, programa, tipo de documento, 

idioma, tipo de acesso, comunidades, produção científica, recursos educacionais 

(vídeos, apostilas, apresentações e arquivos sonoros, utilizados efetivamente em 

atividades de ensino), teses e dissertações, trabalhos acadêmicos e técnicos, artigos 

de periódico, capítulos de livros, dissertações de mestrado dos alunos dos 

programas de pós-graduação, teses de Doutorado dos alunos dos programas de 

https://revistas.ufrj.br/
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pós-graduação, dissertações de mestrado dos profissionais da UFRJ, teses de 

doutorado dos profissionais da UFRJ, livros publicados, patentes, preprint, relatórios 

técnicos e de pesquisa, resumos de trabalhos apresentados em eventos, trabalhos 

completos apresentados em eventos , softwares, trabalhos de conclusão de curso 

de graduação, trabalhos de conclusão de curso de especialização, vídeos 

(atividades de ensino). 

Endereço eletrônico: www.pantheon.ufrj.br 

 

 

 

51. Posso inserir minhas publicações? 

Professores e técnicos-administrativos podem inserir sua produção científica 

relacionada ao trabalho desenvolvido na Universidade. Dessa forma, por meio de 

autodepósito, os servidores incluem seus artigos publicados, tese, dissertação, livros 

e capítulos de livros. 

Os trabalhos científicos de alunos só serão depositados após aprovação e 

cumprimento dos trâmites de entrega e aceitação pela coordenação dos cursos. 
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A unidade institucional pode depositar seus relatórios técnicos e recursos 

didáticos produzidos pelos cursos. 

52. Existe alguma base digital de obras raras dos acervos da UFRJ? 

A Biblioteca Digital de Obras Raras (BDOR) é um repositório de obras 

digitalizadas que existem fisicamente nas bibliotecas da UFRJ. 

O objetivo é apresentar o conteúdo da obra em acesso aberto, preservando o 

objeto raro do manuseio. 

A busca é realizada por índices de autor, título, assunto, editor e conteúdo. As 

coleções são específicas por bibliotecas. 

 

 

Endereço eletrônico: http://bdor.sibi.ufrj.br/ 

V - A Lei de Acesso à Informação (LAI)  

 

53. O que é a Lei de Acesso à Informação (LAI)? 

É a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 

regulamenta o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, que garante ao cidadão o exercício do seu 

direito de acesso à informação.  

54. Quais são os objetivos da LAI? 

Assegurar o direito fundamental de acesso à informação e assegurar a 

aplicação de uma gestão transparente da informação pelos órgãos e entidades do 

poder público.  

 

 

http://bdor.sibi.ufrj.br/


                                                                                                                            
 

42 
 

55. Qual a abrangência da LAI? 

A LAI é, como regra, uma lei nacional, ou seja, deve ser observada pelos 

órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, assim 

como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

56. Quais são as informações fornecidas ao cidadão? 

Tendo o acesso como regra e o sigilo como exceção, a LAI efetiva o direito 

previsto na Constituição de que todos têm a prerrogativa de receber dos órgãos 

públicos além de informações do seu interesse pessoal, também aquelas de 

interesse coletivo. Esse princípio objetiva a promoção da cultura de acesso, pois os 

agentes públicos precisam ter consciência de que a informação pública pertence ao 

cidadão e cabe ao Estado provê-la de forma célere, atendendo às demandas da 

sociedade. 

57. Existem prazos ou exceções? 

A LAI prevê prazos e exceções. 

58. Quais são os prazos para o atendimento ao cidadão? 

São estabelecidos prazos para que sejam repassadas as informações ao 

solicitante. A resposta deve ser dada imediatamente se estiver disponível ou em até 

20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. 

59. E quais são as exceções? 

A LAI prevê exceções à regra de acesso para dados pessoais e informações 

classificadas por autoridades como sigilosas. Informações sob a guarda do Estado 

que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas, por exemplo, não 

são públicas. Elas só podem ser acessadas pelos próprios indivíduos e por terceiros, 

apenas em casos excepcionais previstos na Lei. 

60. A UFRJ está cumprindo a LAI? 

Sim, a Universidade disponibiliza uma equipe para o atendimento às 

solicitações. 
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Dessa forma, promove o favorecimento da comunicação entre a 

administração pública e o cidadão, garantindo um acesso transparente e amplo às 

informações. 

61. Qual o setor responsável na UFRJ? 

Coordenadoria de Comunicação Social (CoodCOM/UFRJ).  

62. Quais são os canais de atendimento ao cidadão na UFRJ? 

 

Via sistema (e-SIC). 

63. Qual o procedimento para realizar um pedido? 

Pode ser realizado pelo sítio www.ufrj.br/acesso-a-informacao ou diretamente 

pelo sítio www.acessoainformacao.gov.br/sistema. Para isso, é necessário o 

cadastro do solicitante. Após o cadastro, é realizado o registro do pedido de 

informação. Com o registro do pedido efetivado, a solicitação é encaminhada para o 

setor responsável na UFRJ. 

Procedimento: 

Acessar: Via UFRJ      https://ufrj.br/acesso-a-informacao 

Acessar Via CGU       Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão/CGU 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema 

 Cadastrar solicitante 

 Registrar pedido de informação 

64. Sendo servidor da UFRJ, quais são as informações adicionais que eu 

preciso para o cumprimento da LAI? 

A disponibilização de informações ao cidadão exige uma cultura de abertura e 

o servidor tem um papel fundamental para a mudança cultural, pois lida 

cotidianamente com a informação pública, de sua produção ao seu arquivamento. É 

nossa função como servidor prover o melhor atendimento e a disponibilização da 

informação de interesse pessoal e coletivo. 
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VI - Instituições e fontes de informações relacionadas à UFRJ  

65. O que é o Sintufrj? 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (Sintufrj) 

é o sindicato dos funcionários técnico-administrativos da aUFRJ.  

Tem plantão jurídico permanente e, entre outras 

importantes realizações, oferece plano de saúde (*) corporativo e o Espaço Saúde, 

onde há as modalidades de musculação, jump, gap, taebo, zumba, step, ginástica 

localizada, circuito funcional, circuito saúde, atividades físicas para grupos especiais, 

Pilates, RPG, auriculoterapia, drenagem linfática, reflexologia podal, terapia de 

gancho e terapia de relaxamento com pedras quentes, além de dança de salão. 

Endereço eletrônico: http://www.sintufrj.org.br/ 

Endereço: Avenida Brigadeiro Trompowski - s/n Praça da Prefeitura da Ilha do 

Fundão, Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: 3194-7101 

(*) subsídio federal parcial 

66. O que é a Adufrj? 

A Adufrj-SSind é uma das mais de 90 seções sindicais que 

fazem parte do Andes Sindicato Nacional, entidade que 

representa, em todo o território nacional, os docentes das 

instituições públicas e privadas de ensino superior. Fundada em 26 de abril de 1979, 

a então Associação de Docentes da UFRJ foi criada em meio a um intenso esforço 

das organizações e movimentos sociais e sindicais pelo restabelecimento da 

democracia no Brasil. A defesa da universidade pública e do caráter universalista do 

ensino público, em todos os níveis, faz parte das bandeiras históricas do movimento 

docente nacional e local. A luta pela autonomia universitária também se fez presente 

desde a criação da entidade representativa dos professores na UFRJ. O direito à 

sindicalização dos servidores públicos foi garantido, somente, na Constituição de 

1988 e a Adufrj-SSind passou a ser uma seção sindical do Andes-SN em 1997. 

Podem sindicalizar-se todos os docentes, ativos e aposentados, bem como os 

professores substitutos e visitantes. 
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67. O que é o Diretório Central dos Estudantes Mario Prata (DCE Mario Prata)? 

O Diretório Central dos Estudantes Mário Prata, também 

conhecido oficialmente como DCE-UFRJ, é um diretório 

estudantil, sendo, portanto, a entidade de representação 

máxima estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Representa tanto os campi sede como os campi fora de sede da Universidade, 

abrigando todos os centros acadêmicos da UFRJ. 

68. O que é a Caurj? 

 A Caixa Assistencial Universitária do Rio de Janeiro (Caurj) foi 

instituída em 1995 para prestar assistência à saúde das pessoas 

vinculadas às instituições de ensino superior e/ou de pesquisa do 

estado do Rio de Janeiro. 

Ela oferece assistência à saúde dos funcionários vinculados às instituições de 

ensino superior e/ou de pesquisa do estado do Rio de Janeiro que forem 

patrocinadoras da Caurj. 

Endereço eletrônico: http://www.caurj.com.br/caurj/ 

Endereços: 

 Sede: av. Venceslau Brás, 71 - Botafogo - Campus da UFRJ, Praia Vermelha, Rio 

de Janeiro, RJ - CEP. 22290-140 

Telefone: (21) 2542 5085 

 Filial: bloco L do CCS - Fundão 

Telefone: (21) 3104-6354 

Central de atendimento (das 6h às 18h) 

Telefone: (21) 2542-5085  

Central de Relacionamento Caurj: ouvidoria@caurj.com.br 

69. O que é o Ministério da Educação (MEC)? 

O Ministério da Educação é órgão da administração federal direta que tem 

como área de competência a política nacional de educação. É responsável por 

prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade assim como coletar, analisar e disseminar informações 

mailto:ouvidoria@caurj.com.br
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sobre a educação. Além disso, assegura o processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. 

O sítio do MEC disponibiliza acesso às normas e informações sobre 

avaliação, regulação, supervisão e programas referentes aos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

Endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/ 

Redes sociais:  

https://www.facebook.com/ministeriodaeducacao/ 

https://www.youtube.com/user/ministeriodaeducacao 

https://twitter.com/mec_comunicacao 

https://www.instagram.com/mineducacao/ 

Endereço: Ministério da Educação - Secretaria de Educação Superior - Coordenação 

Geral de Supervisão da Educação Superior - Esplanada dos Ministérios - Edifício 

Sede - Sala 300 - Cep: 70047-900 - Brasília – DF. 

Telefone: 0800 616161 

70. O que é o e-MEC? 

É a base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de 

Educação  Superior (IES) e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino.  A 

responsabilidade pela base de dados e-MEC é do Ministério da Educação. 

Informações sobre indicadores das IES e dos seus respectivos cursos 

Indicadores da IES: 

 Índice Geral de Cursos da instituição (IGC) 

 Conceito Institucional (CI) 
 

Indicadores dos cursos: 

 Nota do curso no Enade; 

 Conceito Preliminar de Curso (CPC); 

 Conceito de Curso (CC). 

Endereço: Ministério da Educação - Secretaria de Educação Superior - Coordenação 

Geral de Supervisão da Educação Superior - Esplanada dos Ministérios - Edifício 

Sede - Sala 300 - Cep: 70047-900 - Brasília – DF 

Telefone: 0800 616161. 

Endereço eletrônico: http://emec.mec.gov.br/ 
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71. O que é o Inep? 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). 

Promove estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema 

educacional brasileiro, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de 

políticas públicas para a área educacional. 

Por meio do Inep, é possível ter acesso às informações e aos instrumentos de 

avaliação das instituições e dos cursos de graduação, além de orientações sobre o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

72. O que são Agências de Fomento? 

São instituições com o objetivo principal de financiar empreendimentos 

previstos em programas de desenvolvimento, instituições de pesquisa e inovação.  

São agências de fomento: 

 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (Faperj): é a agência de fomento à ciência, à tecnologia e 

à inovação do estado do Rio de Janeiro. 

Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a agência visa a 

estimular atividades nas áreas científica e tecnológica e apoiar de maneira 

ampla projetos e programas de instituições acadêmicas e de pesquisa 

sediadas no estado do Rio de Janeiro. Isso é feito por meio de concessão 

de bolsas e auxílios a pesquisadores e instituições, prevista no programa b 

(com calendário informando a abertura duas vezes ao ano) e nos editais 

para bolsas e auxílios. 

Informações sobre: Fomento a Projetos de Pesquisa, Valores de diárias, 

bolsas e auxílios financeiros no campo da pesquisa científica e tecnológica. 

Endereço: av. Erasmo Braga 118 - 6º andar - Centro - Rio de Janeiro - 

Telefone: (21) 2333-2000 - Fax: (21) 2332-6611. 

Endereço eletrônico: http://www.faperj.br/  

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq): agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) que tem como principais atribuições fomentar a 
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pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores 

brasileiros. 

A Central de Atendimento tem como objetivo facilitar a obtenção de 

informações a respeito do funcionamento do CNPq e seus mecanismos de 

fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo 

da pesquisa científica e tecnológica, em universidades, institutos de 

pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil 

como no exterior. Também porta recursos financeiros para a 

implementação de projetos, programas e redes de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), diretamente ou em parceria com os estados da 

Federação. 

O CNPq investe, ainda, em ações de divulgação científica e tecnológica 

com apoio financeiro à editoração e publicação de periódicos, à promoção 

de eventos científicos e à participação de estudantes e pesquisadores nos 

principais congressos e eventos nacionais e internacionais na área de 

ciência e tecnologia. 

Informações sobre: Fomento a Projetos de Pesquisa, tabela de diárias, 

bolsas e auxílios financeiros. Editais de projetos. Informações sobre 

Pesquisadores. 

Encaminhe sua dúvida utilizando o formulário eletrônico, a qualquer hora, 

ou ligue para +55 61 3211-4000 das 8h às 20h (horário de Brasília/DF). 

Endereços eletrônicos:  

 http://www.cnpq.br/ 

 Diárias: http://www.cnpq.br/web/guest/diarias-para-auxilios/ 

 Perguntas frequentes: http://www.cnpq.br/web/guest/perguntas-

frequentes1/ 

73. Quais são as fundações de apoio? 

 Fundação José Bonifácio (FUJB): tem por finalidade promover e 

subsidiar programas de desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da 

cultura, da ciência, da tecnologia, das letras, das artes, dos desportos e da 

ecologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como 

acompanhar a consecução dos objetivos estabelecidos nesses programas. 
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Endereço: avenida Pasteur, 280, Urca, Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21)3034-5800   Fax: (21) 2542-3146 

Email: fujb@fujb.ufrj.br 

Endereço eletrônico: www.fujb.ufrj.br 

 Fundação Coppetec (Coppetec): destinada a apoiar a realização de 

projetos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, de ensino e de 

extensão, da Coppe e demais unidades da UFRJ. 

Endereço: rua Moniz Aragão, nº 360, bloco I Ilha do Fundão - Cidade 

Universitária - Rio de Janeiro, RJ - Cep: 21941-594. 

Telefone: (21) 3622-3400 

Endereço eletrônico: http://www.coppetec.coppe.ufrj.br 

 Pólo de Biotecnologia do Rio de Janeiro (Biorio) 

Oferece serviços  de  administração de projetos,  importações para pesqui 

sa, desenvolvimento de negócios, núcleo de inteligência competitiva, 

consultoria e treinamento. 

Endereço: av. Carlos Chagas Filho, n° 791 - Cidade Universitária - Ilha do 

Fundão 

CEP: 21.941-904  

Rio de Janeiro / RJ 

Telefone: (21) 3525-2400 

Endereço eletrônico: http://www.biorio.org.br/ 

74. O que é a Capes? 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é 

uma fundação do Ministério da Educação (MEC) responsável pela expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu no Brasil.  

A Capes, em seu papel de fomento e avaliação dos cursos de mestrado e 

doutorado, cria padrões de avaliações que são as bases para as políticas na área de 

pós-graduação e para as ações de fomento, como bolsas de pesquisa.  

A avaliação da Capes tem o peso de 3 até 7, sendo comumente considerada 

a média 4 uma boa qualificação. São avaliados o impacto das atividades do curso na 

sociedade, a qualificação e a produção científica do corpo docente, seu 

http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/
http://www.biorio.org.br/
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reconhecimento em nível internacional e a produção de teses e dissertações, por 

exemplo. 

75. O que é Portal de Periódicos da Capes? 

O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil a produção científica 

nacional e internacional para atender às demandas dos setores de pesquisa 

científica. Além disso,  proporciona o aumento da produção científica nacional e sua 

inserção no exterior.  

O acervo é composto por base de dados referenciais e de texto completo. 

Assim como bases dedicadas exclusivamente a patentes, livros, enciclopédias, 

obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

Informações sobre: Acesso a periódicos nacionais e internacionais, artigos 

científicos na íntegra, patentes, normas técnicas, e-books, estatísticas e 

enciclopédias. 

OBS: Acesso ao conteúdo pago pela Capes apenas pela intranet da 

instituição.3 
 

Endereço: Setor Bancário Norte (SBN), quadra 2, bloco L, lote 6, edifício Capes – 

CEP: 70.040-031 – Brasília, DF 

Telefone: 0800 616161 - opção 7 - para assuntos da Capes ou (61) 2022-6200 

Endereço eletrônico: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

76. O que é o Sucupira? 

É uma ferramenta para coletar informações e realizar análises e avaliações; 

uma plataforma que agrega informações do Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG). Está localizado no sítio da Capes em Avaliação.  

Informações sobre: Localização e inclusão de informações do Coleta Capes (teses, 

dissertações, docentes, discentes, linhas de pesquisa, entre outros); acesso ao Web 

Qualis (avaliação dos periódicos das pós-graduações nacionais); acesso a avaliação 

quadrienal da Capes dos cursos de pós-graduação.  

Endereço: Setor Bancário Norte (SBN), buadra 2, Bloco L, ote 06, edifício Capes – 

CEP: 70.040-031 – Brasília, DF. 

 

3 Pela Intranet da UFRJ é possível acessar o conteúdo pago pela Capes, outras bases de 
dados assinadas pela UFRJ e os livros eletrônicos. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Telefone: 0800 616161 - opção 7 - para assuntos da Capes 

Endereço eletrônico: http://www.capes.gov.br/avaliacao ou https://sucupira.capes. 

gov.br/sucupira/  

77. O que é o Portal da Transparência? 

O Portal da Transparência do Governo Federal é um canal no qual o cidadão 

pode acompanhar a utilização dos recursos federais arrecadados com impostos no 

fornecimento de serviços públicos à população, além de se informar sobre outros 

assuntos relacionados à Administração Pública Federal. O sítio, lançado em 

novembro de 2004, tem o objetivo de garantir e ampliar a transparência da gestão 

pública e fortalecer a participação social na fiscalização dos gastos e investimentos 

do Poder Executivo Federal. 

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

(CGU) é o órgão responsável pelo portal. 

Informações sobre: No Portal, estão disponíveis informações sobre os recursos 

públicos federais transferidos pelo Governo Federal para Estados, Municípios, para 

o Distrito Federal e diretamente para o cidadão, bem como dados sobre os gastos 

realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contrato de obras e 

serviços. Adicionalmente, o espaço exibe, com atualização diária, os documentos de 

todas as fases de execução da despesa gerados no dia anterior. 

A ferramenta disponibiliza, ainda, informações sobre sanções recebidas por 

empresas, organizações sem fins lucrativos e pessoas físicas em suas relações com 

a Administração Pública Federal, Empresas Sancionadas (CEIS) e Entidades 

Impedidas (CEPIM).  

Podem-se obter informações sobre servidores públicos, incluídos dados 

cadastrais (CEAF), remuneração, utilização de imóveis funcionais e eventuais 

punições sofridas, entre outros. 

Endereço eletrônico: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ 

 

 


