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DESCONTRAÇÃO acadêmica: estudantes do Polo Universitário num intervalo de aulas
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Problemas não interrompem
a consolidação do projeto
A vontade de firmar a universidade na região transformou a comunidade universitária na
aliada mais importante do processo em curso, que conta com o apoio da Reitoria
Fotos: Emanue3l Marinho

A interiorização da universidade é um dos carros-chefe da política de democratização do acesso
à UFRJ adotada pela Reitoria a
partir da gestão de Aloísio Teixeira.
Por conta disso, o Campus Macaé é
uma prioridade da atual Administração Central sob a liderança do
reitor Carlos Levi.
Formado pelos Polos Universitário, Barreto, Ajuda e Novo Cavaleiros, o campus não é nenhum
mar de rosas. Dois dos vários problemas enfrentados cotidianamente pela comunidade universitária
são a distância de muitos quilômetros entre um polo e outro e a falta
de acomodações físicas para todas
as atividades.
Com 2.000 alunos na graduação até o fim deste ano, distribuídos
em 11 cursos, 70 no mestrado, 160
professores e 110 técnicos-administrativos em educação, a UFRJ
Macaé conta com o empenho de
quem veste sua camisa para driblar
as dificuldades e se firmar na região
como perspectiva concreta de realização de sonhos e produção de mão
de obra altamente qualificada para
o mercado de trabalho local.
A consolidação da UFRJ Macaé
talvez vá mais além ao acender a
possibilidade de criação de novos
empregos, fora os que brotam em
várias áreas em virtude da lucrativa
indústria do petróleo que domina a
região. A concretização dessa previsão otimista garantirá condições
mais que favoráveis para pôr fim
ao cruel êxodo de jovens, que, por
falta de opções de trabalho com
boa remuneração e possibilidades
de construção de uma carreira, são
obrigados a deixar a cidade, a família e os amigos.
O campus foi inaugurado em
2006 com o curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas. Atualmente também oferece bacharelado em
Biologia, Medicina, Enfermagem
e Obstetrícia, Nutrição, Química
(licenciatura e bacharelado) e três

graduações em Engenharia (civil,
mecânica e de produção). E dois
mestrados: um em Ciências Ambientais e Conservação e outro em
Produtos Bioativos e Biociências.
Atualmente encontra-se em discussão a implantação de mais nas áreas relacionadas à saúde e o ensino
das ciências.
“Como somos a primeira direção, enfrentamos muitas questões,
mas estamos conseguindo ter sucesso, porque, sendo Macaé uma
prioridade da UFRJ, todos nos ajudam”, disse o diretor-geral Gilberto
Dolejal Zanetti, eleito em novembro
de 2011 para um mandato de dois
anos, tendo como vice-diretor Alexandre de Azevedo, vice-diretor.
“Era um polo que virou campus”
Simples assim, resume o diretor
a origem da UFRJ Macaé. Hoje são
quatro polos, graças à parceria que
a universidade mantém com o governo local e aos fomentos para a
pesquisa.
Em março deste ano, a Prefeitura passou para a instituição a
área física que compõe o Polo Ajuda. As obras de reforma já foram
iniciadas, mas não atrapalharão
as atividades acadêmicas. O polo
abriga laboratórios e uma parte dos
cursos de Nutrição, Enfermagem,
Química e Farmácia. Dez técnicosadministrativos são responsáveis
pelas tarefas administrativas.
O Polo Barreto – distante 200
quilômetros do Polo Universitário
– é onde tudo começou. Lá está
o embrião da UFRJ Macaé, que é
constituído do Núcleo de Pesquisas
em Ecologia e Desenvolvimento
Sócio-Ambiental (Nupem), graduações em Ciências Biológicas e por
um mestrado.
As pesquisas do campus nas
áreas biomédicas, de farmácia, de
medicamentos e de saúde e sociedade são desenvolvidas nos laboratórios que compõem o Polo Novo
Cavaleiros, onde também estão os
GILBERTO Zanetti

PRÉDIO em construção no Polo
Universitário

setores de Progressão Funcional e
Seleção de Docentes, além de partes
da administração do campus.
O Polo Universitário é atualmente o coração da UFRJ Macaé,
onde estão centralizadas 75% das
atividades e por onde circula a massa da comunidade universitária. Ele
reúne laboratórios, salas de aula,
representação da PR-4, comunicação, administração que atende a
todos os polos (com diversos setores
como recursos humanos, protocolo, financeiro, secretaria acadêmica) e a direção. No local trabalham
70 técnicos-administrativos.
A carência de acomodações é
um problema que todos enfrentam
diariamente. Ao ser eleita a primeira direção do campus, por exemplo, foi necessária uma operação
delicada de remanejamentos, até
se conseguir um gabinete para o
diretor-geral. Gilberto Zanetti acabou ficando com a sala onde seria
instalada uma secretaria para que
os professores tivessem mais conforto no intervalo das aulas.
“Boa parte das instalações são
provisórias”, admite o diretor. Entretanto, essa realidade está prestes

a mudar. Está sendo aguardada
a publicação no Diário Oficial do
Município, da cessão do terreno de
61.978 m², localizado nos fundos
do Polo Universitário, pela Prefeitura à UFRJ Macaé. O plano de
ação de ocupação da área prevê a
construção de edificações a curto,
médio e longo prazo para atender
às necessidades da comunidade
universitária, como salas para aula
e outras atividades acadêmicas de
professores e alunos, e laboratórios.
A intenção da direção é incluir no
projeto uma biblioteca central e um
museu.
No momento, a Prefeitura constrói com recursos próprios, em uma
parte do terreno, salas de aula que
servirão à UFRJ.
“Uma universidade
participativa”
Gilberto Zanetti faz questão de
lembrar a todo instante que “todos
os cursos estão em implantação”,
como também informa que o bacharelado em Ciências Biológicas
recebeu a nota máxima do MEC.
Biólogo formado pela primeira universidade federal criada no interior

do país, a Universidade Federal
de Santa Maria, há 51 anos, e
com mestrado e doutorado pela
Universidade Federal do Rio
Grande Sul, ele chegou à UFRJ
em 2010, ao ser aprovado no
concurso para professor adjunto.
E foi por acaso: estava passando
férias em Macaé, soube da seleção e resolveu arriscar. Foi aprovado em 1º lugar. Como muitos
trabalhadores recém-chegados
ao campus, Gilberto fixou residência em Rio das Ostras, município distante 18 quilômetros do
Polo Universitário. O diretor diz
que está bem adaptado à nova
vida que escolheu.
Seu ideal de universidade é de
uma instituição “participativa, democrática, que ofereça educação de
qualidade e que forme cidadãos”.
Com base nestes conceitos, Gilberto
orienta sua atuação como dirigente. “Acredito no desencastelamento
e sou contra o excesso de formalidades. Defendo um ensino mais
humano e procuro não me esquecer de que, atrás de cada colega,
tem uma família e muitas aspirações de vida”, afirmou.

3 – UNIDADES DA UFRJ

Iniciar uma nova
vida não é fácil
São muitas pessoas e histórias que aos poucos vão se tornando conhecidas e
respeitadas nos campi da comunidade universitária da UFRJ
Maria Aparecida Teixeira Solano, 25 anos, nasceu em Varre-Sai
– a última cidade do Estado do Rio
de Janeiro –, morou em Conceição
de Macabu e São Fidelis antes de
aportar em Rio das Ostras depois de
passar no concurso para o Campus
UFRJ Macaé, em 2010. Ela é exemplo de uma pessoa feliz, pois gosta
da universidade e não se vê vivendo
em outra região, longe de praia,
serra, mar e cachoeiras.
“Adoro trabalhar aqui. Sou
UFRJ de coração. Esse sentimento é natural, porque estamos vivendo o processo de construção do campus, assistindo às
coisas acontecer. Temos consciência de que fazemos parte
da história da universidade em
Macaé”, afirmou a técnica-administrativa, que já passou pelo
almoxarifado, chefiou o setor
de compras e agora secretaria
a direção-geral, cursa Física a
distância, é casada e pretende
ter filhos em 2015.
Ela é de opinião que problemas são comuns em todos os lugares, mas o importante, no caso
da UFRJ, é contar com uma direção que trabalha para resolvê-los.
“No momento, por exemplo, estamos construindo um prédio, readequando cursos e tem concurso
aberto para o campus”, pontuou
Maria Aparecida.
No setor de Recursos Humanos trabalham quatro pessoas.
Vinicius Rêgo Santos diz que a
rotina é puxada. “Recepcionamos
novos concursados, cuidamos da
vida funcional de todos os trabalhadores do campus, cerca de 230
técnicos-administrativos em educação e 20 professores. Pela manhã produzimos: encaminhamos
memorandos, processos, abrimos
pastas; e das 13h às 17h, atendemos o público interno”. Ele mora
em Macaé desde criança, pretende estudar engenharia e com três
anos de trabalho na universidade
não pensa em mudar de emprego.
Fábio Farah era do Rio de Janeiro e há dois anos mudou-se com
a mulher para Macaé. Ela é funcionária da Petrobras e conseguiu
transferência para o município,
assim que ele passou no concurso
para a UFRJ. Atualmente ele cursa
Matemática na UFF, lá mesmo, e
garante não querer outra vida. “Estou muito satisfeito em trabalhar
na universidade e no atendimento.
O contato com o público me satisfaz, por mais percalços que possam
haver”, garante.
Rosana Oliveira é a mais nova
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PROFISSIONAIS do setor de
Recursos Humanos

concursada da turma: está apenas há três meses na UFRJ. Ela
deixou a família em Belford
Roxo e mora sozinha em Rio das
Ostras. “Estou gostando da experiência, aprendendo a conhecer a
região, mas todo fim de semana
vou para o Rio de Janeiro”, contou. A expectativa é concluir a
organização dos documentos no
setor e ir para a biblioteca, onde
deve ser o seu lugar, já que é bibliotecária e o campus necessita
dessa mão de obra.
A vida dos bibliotecários do
Polo Universitário Iloene Cristina
Ferreira Rodrigues, José Antonio da
Cunha e Marília Santos Macedo se
transformou numa verdadeira maratona desde que, em 2011, foram
empossados funcionários do cam-

pus. Os três trabalham em Macaé,
mas as famílias continuam morando no Rio de Janeiro.
Casada com um funcionário da
Prefeitura do Rio e com um filho de
4 anos, Iloene dorme todas as noites
em casa. Para estar às 9h no trabalho, acorda antes do galo cantar. Já
José Antonio, que também é casado
e com filho pequeno, de 7 anos,
fica numa pousada em Macaé de
segunda a sexta-feira. Marília Santos, de Vargem Grande, preocupada
com a mãe idosa e a filha de 10
anos, que vivem juntas, vai ao Rio
de Janeiro pelo menos três vezes na
semana.
Apesar do sacrifício, os três não
pensam em desistir do emprego
na UFRJ. E, no futuro, pelo menos
José Antonio e Marília, pensam em

levar as famílias para a região.
Mas reclamam da infraestrutura
precária de Macaé, principalmente
em relação ao transporte coletivo,
que demora e trafega sempre lotado na hora do rush – “Viajamos
pendurados”. Os ônibus da universidade só circulam entre os polos. Marília se ressente também de
algumas facilidades, como uma
casa lotérica para pagar uma conta, por exemplo.
Guilherme Marques Luiz entrou na UFRJ em 2010 e desde
então dá expediente na secretaria
acadêmica, que considera o coração do campus, pois é responsável
pelos alunos de todos os cursos. Até
o início de abril, o setor funcionou
num espaço apertado e com o mínimo de móveis. Agora são duas

salas que acomodam os técnicosadministrativos e recebem alunos,
dispondo de mais prateleiras e
fichários para guardar documentos. Mas outro problema preocupa
o dedicado funcionário: a evasão
de recém- concursados em virtude
do baixo salário e da distância. “A
maioria é de fora daqui. Entram,
mas continuam fazendo concurso
público. Quando são aprovados,
vão embora”, conta.
Durante a semana, Guilherme divide uma casa alugada com
mais dois trabalhadores da universidade, e nos fins de semana passa
com a família, no Rio de Janeiro.
Formado em turismo e com pósgraduação em marketing, sua área
de interesse na instituição é o setor
de Patrimônio.

GUILHERME Marques Luiz

ILOENE Cristina, José Antônio da Cunha e Marília Santos Macedo
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Dificuldades justificam evasão
Há dois anos no campus, Astrea
Gomes Castro é a representante da
PR-4 na UFRJ Macaé. “Oriento sobre
documentos e como dar entrada em
processo, acompanho processos atrasados, esclareço dúvidas administrativas”, e, acrescenta em tom de brincadeira, “consolo nas horas difíceis”. A
técnica em audiovisual por formação
profissional aproveita a deixa para reivindicar a contratação, por concurso,
de assistentes sociais. “São de extrema
necessidade aqui, pois sei que não sou
capacitada para este tipo de atendimento (consolar)”.
Segundo Astrea, 95% dos trabalhadores do campus são de fora
da cidade, o que não é o caso dela,
que trocou a Urca pelo município.
A locomoção diária de grandes
distâncias justifica os atrasos e as
ausências ao trabalho, o que aos
poucos, observa, leva ao descomprometimento com a universidade.
Na avaliação da técnica-administrativa, o mercado de trabalho

sempre aquecido na região, em
virtude da indústria do petróleo ter
se instalado lá, é um forte concorrente da UFRJ na absorção de mão
de obra. “Um engenheiro não vai
deixar de ganhar R$ 20 mil na
Petrobras ou numa multinacional
pelo salário de R$ 4 mil de professor”, calcula Astrea, lamentando os
que jogam a toalha.
Carlos José Mattos de Andrade, o
Casé, não é técnico-administrativo
da UFRJ. Ele é funcionário do município há 20 anos no complexo
universitário. Gentil, amigo, solidário e muito prestativo, é visto como
um relações públicas da Prefeitura
de Macaé. “Ele articula, faz a ponte
entre as instituições e o Poder municipal quando há necessidade e
auxilia todas as universidades em
suas iniciativas. Nos últimos anos,
apoiou a chegada da UFRJ. Por isso
é estimado por todas as comunidades universitárias”, disse Astrea.
Lia Baião Feder é solteira e afir-

ma que está “gostando muito do
novo estilo de vida, mais simples,
tranquilo e menos poluído”, que
teve início em 2010, ao ser aprovada para a UFRJ Macaé e ter trocado
Niterói por Rio das Ostras. Ela chefia a biblioteca do campus, que está
sendo inventariada para ser doada
pela Fundação Educacional de Macaé à UFRJ.
“O acervo é de 8 mil volumes,
mas mesmo assim não atende bem
aos 11 cursos. Falta muita literatura para, por exemplo, Química, Medicina, Farmácia e Enfermagem.
Apesar dos serviços disponibilizados pela internet pelo Sistema de
Bibliotecas e Informações da UFRJ
(Sibi). Mas sei que a universidade
está fazendo esforços para suprir essas necessidades, que inclui a falta
de espaço físico”, disse Lia, que faz
coro às reclamações dos colegas em
relação aos meios de transporte em
Macaé e entre Macaé e o município
vizinho de Rio das Ostras.

“A empresa 1001 tem o monopólio das linhas de ônibus municipais de Macaé e por isso desrespeita
a população. Eu sou obrigada a
usar duas conduções: uma até o
Terminal Parque Tubos, na entrada de Macaé, e outro até o polo”,
queixa-se a técnica-administrativa.
Paulo Roberto Pereira dos Santos é coordenador administrativo
eleito do campus e o primeiro técnico-administrativo do Polo Universitário, quando, em 2008, trocou o
Núcleo de Computação Eletrônica
(NCE), na Cidade Universitária, por
Macaé, via o Instituto de Química.
Ele responde pelo patrimônio,
almoxarifado, logística, compras e
licitações dos quatro polos universitários. No início o trabalho era
dobrado, pois eram mais setores
sob sua responsabilidade, mas devido à falta de pessoal e também
para compor a nova estrutura organizacional do campus, muitos
foram diluídos. De qualquer forma,

é difícil, segundo o coordenador,
administrar os quatro polos, principalmente pela distância que os
separa. Entre o Polo Universitário
e o Polo Ajuda, onde fica a sala de
Paulo Roberto, por exemplo, são 12
quilômetros de chão a percorrer.
Para vencer esse obstáculo, ele
pôs a criatividade e a tecnologia
para trabalhar a seu favor. Uma das
inovações foi o formulário de licitação por e-mail, que lhe permite
atender à demanda de todos os polos com agilidade. Mas esbarra em
outro problema: falta de veículo e
motorista para fazer a entrega do
material solicitado e comprado.
“Como eu gosto desta instituição, os problemas se tornam desafios a serem vencidos. Mas tem que
vestir a camisa da UFRJ para que
as coisas aconteçam. E o foco são
os alunos”, ensinou o coordenador
administrativo, que desde 1996 reside em Rio das Ostras, mesmo trabalhando no Fundão todos os dias.

PAULO Roberto Pereira dos Santos

ASTREA Gomes Castro

LIA Baião Fader

Mais UFRJ Macaé
CARLOS José Mattos de Andrade (Casé)

no próximo Caderno de Unidades
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Centro de Letras e Artes (CLA)
Sede da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, na
Travessa do Sacramento (atual Avenida Passos). A construção foi considerada como a primeira obra neoclássica no
Brasil. Anos mais tarde, o edifício abrigou o Ministério da
Fazenda, sendo demolido em 1938. O pórtico foi preservado
e levado para o Jardim Botânico.
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Sutilezas e histórias de um Centro
A união do talento com a teoria
e a pesquisa e a da inspiração com
a prática formam as paredes que
sustentam a decania do Centro de
Letras e Artes (CLA). E isso acontece não por acaso. O Centro reúne
quatro unidades-símbolo das áreas
de humanidades na UFRJ e uma
delas foi a primeira escola de artes
criada no Brasil, em 1816.
O CLA é responsável por 6 mil
alunos, 500 professores e cerca de
400 técnicos-administrativos, distribuídos pela Faculdade de Letras,
Escola de Belas Artes (EBA), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU) e Escola de Música. Edita a
Revista Interfaces, destinada
à pós graduação, e realiza eventos
que fazem parte do calendário
oficial da universidade.
Prestígio político
A professora titular da Faculdade de Letras, Flora De Paoli Faria
– uma italiana naturalizada brasileira –, estará à frente da decania
do CLA até 2014. Sua história com
a UFRJ teve início em 1972, como
aluna de graduação em Português
e Italiano, depois de mestrado,
doutorado e pós-doutorado. Em
1976, passou a lecionar na unidade
como professora contratada, até se
tornar docente concursada.
Embora este seja o seu primeiro
mandato, Flora tem experiência
em gestão de decania, porque foi
vice do decano Leo Soares de 2006
a 2010. Até 2014, ela perseguirá
um único objetivo: recuperar a
força política do CLA, e explica
como. “Pretendo fazer isso através
da integração das unidades num
esforço interdisciplinar e com a
UFRJ. Queremos realizar um trabalho de visibilidade e interação,
que proporcione a otimização das
muitas oportunidades que muitas
vezes são desconhecidas”. Paralelamente, a decana irá completar
a reestruturação física do Centro
iniciada pelo antecessor.
Pioneirismo
A primeira decania da UFRJ
a eleger um decano foi a do CLA,
e esta prática democrática na
instituição foi inaugurada pela
professora da Faculdade de Letras
Samira Mesquita, a idealizadora
da Feira Cultural do CLA. Ela é
lembrada na universidade em
um mosaico, nome de praça e de
auditório. Depois dela, outros personagens conceituados no mundo
acadêmico assumiram o posto,
entre eles o gramático e filólogo
Celso Cunha.
Embora se destaque dos outros
centros (CCJE, CFCH, CCS, CCMN e
CT) pela história das unidades que
representa, por motivos políticos o
CLA amargou anos de ostracismo,
sobrevivendo de migalhas. Segundo a decana, os piores anos foram

vividos na época de Vilhena (José beneficiaram toda a universidade,
Henrique Vilhena, ex-reitor impos- como o orçamento participativo,
to à UFRJ por Fernando Henrique que garante às unidades uma
Cardoso).
verba anual própria próxima das
“Carlos Tannus (ex-decano suas necessidades. Este ano, o CLA
do CLA, morto em 2008) foi um conta com cerca de R$ 340 mil.
polo de resistência. Ele enfrentava e impedia que
Vilhena atrapaO primeiro centro a
lhasse a gestão das
eleger um decano foi
unidades do CLA”,
relembra Flora,
o CLA e a comunidade
que foi diretora
universitária escolheu
adjunta do Centro
pelo voto a professora
na gestão do proSamira Mesquita. Depois
fessor e faz questão
de repetir: “Estou
dela, a decania do CLA foi
aqui cumprindo
dirigida por Celso Cunha,
o desejo dele de
entre outros ilustres
dar continuidade
professores de uma das
à militância político-acadêmica”.
quatro unidades sob a
Outro nome
responsabilidade do Centro
reverenciado na
decania é o do exFoto: Arquivo
reitor Aloísio Teixeira. “O professor
Aloísio prestou grande auxílio
para o CLA ao valorizar a área de
humanas em geral. Ele sabia que
a arte é que contempla a alma, e
como somos seres complexos, sem
sensibilidade estética não somos
seres integrais”, diz a decana.
Mas o ex-reitor também é lembrado por ter adotado ações administrativas práticas e ousadas que CARLOS Tannus

MOSAICO Samira Mesquita

Fotos: Emanuel Marinho

DECANA Flora De Paoli Faria
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Tranquilidade na execução das tarefas
Para dar conta com êxito das tarefas – a principal é integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão
–, Flora De Paoli Faria compôs a
decania com representantes docentes
das quatro unidades. A vice-decana,
Cristina Tranjan, pertence à Escola de
Belas Artes (EBA); a coordenadora de
Extensão, Maria Clara Amado Martins, é da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU); a coordenadora
de Pós-Graduação, Celina Moreira
Mello, da Faculdade de Letras; e a
coordenadora de Graduação, Iura
Ranevsky, é violoncelista da Escola
de Música.
As tarefas são distribuídas por
setores. Existe o que cuida da Jornada de Iniciação Científica, Cultural
e Artística; Pessoal; Financeiro;
Arquivo, que guarda documentos
e processos de alunos, local onde
muita gente consegue uma cópia
do que precisa e procurava há muito
tempo; Informática; Administração
e Superintendência. Segundo a
decana, “o ambiente é favorável à
realização de programas e projetos,
porque todos colaboram, vestem a
camisa do CLA, e dificilmente há
conflitos internos.”
O escritório de Planejamento

prepara durante o ano projetos de
interesse das unidades para concorrer
a editais da universidade e externos:
fundações e órgãos de fomento, tais
como Faperj, Capes e CNPq.
Funcionários entre
as preocupações
Cristina, a vice-decana, diz
que ela e Flora fazem uma “dobradinha muito boa”, porque
pensam iguais, e tudo o que tentam
conseguem, como a reforma nas
instalações do Centro, que estão
em fase de conclusão. “Tudo está
funcionando bem”, comemora.
E acrescenta: “Nosso propósito é
integrar as unidades e capacitar e
atualizar os funcionários. A gente
estimula que façam cursos, participem de congressos, simpósios,
seminários. Quando conseguimos
caminho para isso, pagamos cursos”, afirma.
Mais responsabilidade
A partir deste ano, o hall do
prédio da Reitoria, a administração do estacionamento e a coordenação de segurança passaram
a ser responsabilidade do CLA. O
auditório Samira Mesquita (antigo

Salão Azul), já era administrado
pelo Centro.
E saiu do CLA o setor de manutenção, que foi para a Prefeitura da
Cidade Universitária. Os 60 trabalhadores atendiam às emergências
das unidades. A decisão foi da

B

om
entrosamento
entre as decanas,
unidades
representadas
na direção e
ambiente sem
conflitos fazem
parte do
receituário do
CLA para que
tudo corra bem

Administração Central e a decana
não reclamou da medida, porque
as equipes eram formadas por
categorias em extinção na UFRJ
e o serviço feito por terceirizados.
Como o CLA ocupa um conjunto de salas localizadas atrás
dos elevadores da Reitoria, o hall
é uma espécie de quintal do órgão.
O espaço, explica Cristina, é utilizado para exposições, atividades
culturais e eventos institucionais.
Por exemplo: se há uma eleição
na universidade, lá serão expostas
urnas para votação. Futuramente,

a decania pretende aplainar o piso
de granizo.
Em relação aos estacionamentos a decana informa que
são contratados e centralizados na
PR-6, mas cada unidade gerencia o
seu. O CLA, no caso, vai se ocupar
apenas do que atende a Reitoria,
que não é pago.
Problema – Falta de luz sempre que chove e a água invade
a subestação de energia elétrica
instalada no subsolo da Reitoria.
Quando isso ocorre paralisa todas
as atividades do Centro.
Fotos: Emanuel Marinho

Vice-decana Cristina Tranjan

Sucesso do CLA depende da eficiência e dedicação deles
Marcelo Cantizano dos Santos é o superintendente do CLA,
onde trabalha desde 2004. Ele é
responsável pela administração
do Centro e em dar suporte às
unidades na parte de transporte e
infraestrutura, que inclui garantir
equipamentos de audiovisual para
aulas, por exemplo. Os chefes de
setores são subordinados à superintendência, que também cuida
do auditório Samira Mesquita.
“É muito bom trabalhar aqui,
porque é um centro voltado para
as letras e artes”, diz Cantizano.
Com 34 anos de UFRJ e 12 de
CLA, Alice Costa é secretária executiva e responsável pelo Conselho
de Coordenação do Centro, funções
que exerce com orgulho e eficiência.
“Cuido da agenda das duas decanas,
das correspondências nacionais e
internacionais, acordos culturais,
convênios, projetos multidisciplinares, entre outras tarefas do gabinete, mas ainda tenho tempo para
fazer cursos e para trabalhar como
voluntária na Vila Residencial, das
17h às 22h, no projeto da Escola de
Enfermagem Anna Nery,” conta a
técnica-administrativa, formada
em Letras (português literatura).
Daise Arqueira secretaria a
Coordenação de Pós-Graduação
e a Revista Interfaces. Com
20 anos de casa, a técnica-administrativa afirma que se identifica
com o ambiente de trabalho,
tanto que decidiu cursar a facul-

Técnicos-administrativos do CLA: trabalham em equipes

dade de Letras. Um dos motivos
de satisfação de Daise em 2011
foi a retomada da periodicidade
da Interfaces. “A publicação
passou por muitas dificuldades até
ser resgatada e entrar de novo no
ritmo”, comemora.
Eliane Fernandes atende há
dois anos os alunos de graduação
das unidades que compõem o CLA.
Ela faz parte da equipe composta
por três técnicos-administrativos
da seção de Ensino. “A dinâmica
do nosso trabalho consiste em
atender pessoas, a maioria alunos.
Somos uma família”, resume a
funcionária.
Há 17 anos no CLA, Jorge Luiz
da Silva Tavares garante que a
rotina no Protocolo é tranquila.

Ele tem a receita para garantir
um bom dia de trabalho: “Atender
bem a todos e realizar as tarefas
com eficácia”.
Os técnicos-administrativos
Luiz Silva e Cristovão José e o wbdesigner e aluno da Faculdade de
Matemática da UFRJ, Thiago José
são da Informática. Eles executam
um trabalho que é vital para as
equipes do CLA: dão suporte à
rede de internet e aos usuários, e
também programam e mantêm a
página do Centro on line.
Na opinião de Luiz Silva, o trabalho é árduo, porque a maioria
dos funcionários tem dificuldades
com informática. “Todos precisam de curso de capacitação na
área”, afirma o especialista, com

19 anos de UFRJ e um de CLA.
Um dos responsáveis pelo Patrimônio é Omar de Jesus Salazar
Casas Novas. Ele entrou na UFRJ
em 1989 e há 12 anos foi para o
CLA. “A instalação é boa, com a
informatização temos acesso a
quase tudo, e os colegas são bons
camaradas. Então, é fácil trabalhar
aqui”, conclui o técnico-administrativo, que controla a entrada e a
saída dos bens móveis.
Há sete anos no CLA, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, com mais
dois técnicos-administrativos,
responde pela seção de Compras
e Finanças. “A gente recebe os pedidos de material, compramos e a
colega (Fatinha dos Santos Lima)
cuida do pagamento”, explica.

“A rotina é pesada durante
o período de aula, porque providenciamos material para todas
as unidades do Centro e para os
eventos. Mas este é um ótimo local
para se trabalhar, e eu não desejo
ir para outra unidade”, afirma
Fatinha, que completou 23 anos
de CLA.
Como ocorre na maioria dos
setores, as atividades do Departamento de Pessoal do CLA também
são divididas por, no mínimo, três
funcionários. Vera Valente Conceição Lima é a mais antiga no setor
– entrou no CLA em 1990 –, e o
mais novo é o recém-concursado
Diego Derossi. “Sempre gostei de
trabalhar no CLA, porque o pessoal
é companheiro e um incentiva
o outro a estudar. A política de
qualificação para os técnicosadministrativos também é muito
boa”, elogia Vera Valente, que já
concluiu duas graduações na UFRJ
e atualmente faz pós-graduação
em Gestão Pública das Universidades, no CFCH.
João Henrique de Farias
Gonçalves chefia a Administração, setor que, pelo volume
de trabalho, exige a presença
de quatro técnicos-administrativos. “Tem dias muito
pesados, quando tem eventos,
por exemplo. Temos que estar
sempre preparados para atender
em qualquer situação e a todas
as solicitações”, afirma.

Unidades que fazem a história da UFRJ
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Celso Cunha
manuel Bandeira

Oscar Niemayer

TOM Jobim

“O

CLA se diferencia
dos demais centros porque é responsável pela primeira escola de
artes criada no Brasil, no século
XIX. Depois foi a vez da Escola de
Música, que funcionou durante
muitos anos como conservatório
da cidade, e, por último, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU), que nasceu da Escola de Belas Artes (EBA). A última unidade a
conquistar a autonomia, em 1967,
foi a Faculdade de Letras, que antes
era Faculdade de Ciência, Filosofia
e Letras”, resume a decana uma
parte da história que justifica o
prestígio que o Centro desfruta na
comunidade acadêmica.
Mas a origem da Escola de
Belas Artes extrapola os muros
da UFRJ e se incorpora à história
político-cultural do país. Foi D.
João VI quem fundou, no dia 12 de
agosto de 1816, a Escola Real de
Ciências, Artes e Ofícios. Com este
ato, ele ajudou a consolidar o Rio
de Janeiro como sede do Império.
Contam os historiadores, entre eles
Milton Teixeira, que a intenção do
monarca era formar profissionais
para as manufaturas.

O principal idealizador do
projeto teria sido o conde da Barca,
Antonio de Araújo e Azevedo, que
chegou a trazer ao Brasil pintores,
serralheiros e mecânicos. Mas a
sua morte, em 1817, teria interrompido o projeto de industrializar
o Brasil. E a partir daí começa
a especialização da academia
de artes. A escola se volta para a
formação de artistas, organização
de exposições, conservação de
patrimônios e criação de coleções.
A escola de D. João VI teria importado o padrão francês, portanto,
a EBA foi inspirada na academia
francesa. Na época, Portugal não
contava com uma escola de artes
do porte da do Brasil. Mas o investimento ajudou a projetar o reino a
uma estatura de desenvolvimento,
diz a historiadora e ex-diretora da
EBA, Ângela Âncora da Luz.
A missão artística francesa foi
trazida ao Brasil para implementar
a escola. Era formada por artistas
que, com a queda de Napoleão,
ficaram desempregados. Com a
Independência do Brasil, em 1822,
a instituição passou a se chamar
Academia Imperial das Belas Artes,

mas logo rebatizada de Academia
Imperial de Belas Artes.
Quatro anos depois a academia
foi instalada em prédio próprio,
quando foi realizada a primeira
exposição de arte no Brasil, a
Exposição da Classe de Pintura
Histórica, que foi visitada por mais
de duas mil pessoas, em 1829. No
ano seguinte foi organizado evento
ainda maior, mas a terceira exposição só ocorreu dez anos depois,
em 1840.
Com o fim da monarquia a
instituição passa a se chamar
Escola Nacional de Belas Artes, e
em 1965, é incorporada pela UFRJ
como EBA. Todo ano a instituição
recebe prêmios.
Museu e acervo – Faz parte
da EBA o Museu D. João VI, que fica
no 7º andar do prédio da Reitoria,
onde também funciona a escola.
Lá estão guardadas peças que vieram com a família real em 1808
para o Brasil. A unidade também
tem um acervo de livros raros, que
não podem ser tocados.
“Todas as unidades têm tradição: a Escola de Música guarda
a partitura original do Hino

Nacional, por exemplo, e o corpo
docente das quatro é constituído
por professores de renome internacional”, afirma a decana do CLA.
Tradição, qualidade
e responsabilidade
A EBA formou Cândido
Portinari e Oscar Niemeyer. O
maestro Tom Jobim também
foi aluno da escola, mas não
concluiu o curso. Um dos nomes
mais influentes da arte brasileira
no cenário internacional, Lygia
Pape, foi professora da EBA. O
museu Reina Sofia, de Madri,
organizou uma retrospectiva
com 200 trabalhos da artista,
entre relevos, gravuras, colagens,
poemas, cartazes e ações perfomáticas registradas em vídeos e
fotografias, que estão expostos no
Espaço Imantado, em São Paulo.
O designer de bolsas inspiradas
nas belezas do Rio de Janeiro,
Gilson Martins, também saiu
da EBA.
É na EBA onde são registrados
os direitos autorais de qualquer
imagem: de joias a história em
quadrinhos. A Escola de Música

é responsável pelo registro de
partituras.
A Faculdade de Letras guarda os acervos das bibliotecas
particulares de Celso Cunha e
Afrânio Coutinho, ex-professores
da unidade, assim como Manuel
Bandeira, e de ex-decanos do CLA.
“Os mais antigos cursos de pósgraduação do país são da Letras:
Ciência da Literatura e Letras
Vernáculas. A faculdade tem
quatro imortais vivos (membros
da Academia Brasileira de Letras):
Cleonice Bernadinele,Eduardo
Portella, que ainda dá aulas na
pós-graduação, Antônio Carlos
Secchin e Marco Lucchesi. E um
dos seus alunos conhecidos é o
ator, diretor e roteirista Miguel
Falabella”, informou Flora.
Revista Interfaces – A
publicação foi criada em 1995, é
semestral, está na sua 14ª edição,
e visa à divulgação de trabalhos
da pós-graduação dos professores
e de especialistas de universidades
estrangeiras. São impressos apenas
200 exemplares, mas a revista está
on line, portanto, ao alcance de
qualquer interessado.
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Instituto de Doenças do Tórax (IDT)
Pavilhão Afonso Penna
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Invisível, mas essencial
Você sabia que dentro do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF), na Cidade Universitária,
funciona outra unidade hospitalar?
Com enfermarias próprias, laboratórios, direção, divisões, quadro de
funcionários, residência médica e
ambulatório?
Este senhor discreto, quase invisível para a comunidade universitária,
é o Instituto de Doenças do Tórax
(IDT), criado em 1957. A unidade
existe desde 1951, quando a cátedra
de tisiologia da Universidade do Brasil foi instalada no Hospital Sanatório
São Sebastião do Rio de Janeiro, no
bairro do Caju.
Até 2000, o IDT funcionou como
Instituto de Tisiologia e Pneumologia
(ITP) em um pavilhão do sanatório
no Caju. Desde sua criação, o IDT é
reconhecido pela importante contribuição dada ao desenvolvimento da
fisiopatologia cardiopulmonar, pelo
avanço da cirurgia torácica, pela
bacteriologia, pela patologia e pela
quimioterapia da tuberculose. Além
de pelo investimento no ensino e na
pesquisa.

Sem teto
Como se vê, o IDT nasceu sem
teto e até os dias atuais utiliza instalações de outras unidades. Da
proposta aprovada no Conselho
Universitário, em 1996, de unificação do ITP – que englobava
pneumologia, cirurgia do tórax
e cardiologia – à cirurgia cardíaca, somente não se concretizou a
associação da cardiologia com a
cirurgia.
No HUCFF, o IDT ocupa quatro andares: o primeiro é onde estão instalados a Administração, a
Divisão de Tisiologia e o Setor de
Métodos Especiais em Pneumologia (que realiza os exames de
broncoscopia ou de de endoscopia respiratória, de espirometria,
que testa a capacidade pulmonar,
de toracocentese e escarro induzido); o terceiro é utilizado para
a pesquisa clínica; o sexto possui
os laboratórios de micobacteriologia e de pesquisa; e o décimo, que
acomoda as enfermarias de pneumologia e de cirurgia torácica, e o
setor de telemedicina.

Fotos: Emanuel Marinho

Fotos: Emanuel Marinho

PACIENTES aguardam atendimento no ambulatório de tisiologia Newton Bethlem

Ambulatório para tuberculosos
No prédio anexo próximo à Faculdade de Odontologia, funciona o
Ambulatório de Tisiologia Professor
Newton Bethlem (o nome é uma
homenagem a um ex-diretor do
instituto). Nele são atendidos os pacientes do HUCFF com tuberculose, e
é externo devido ao risco de contágio.
São cinco consultórios equipados com filtro de biossegurança, banheiros para cadeirantes, farmácia,
(que fornece remédio ao ambulatório para tratamento dos pacientes),
copa (para uso dos funcionários),
auditório e sala de conferências. O
prédio dispõe de internet.
Cinco médicos atendem pela
manhã e à tarde, as segundas, quartas e sextas-feiras, e três enfermeiros
trabalham diariamente por escala.
A equipe se completa com uma assistente social e mais cinco técnicosadministrativos para serviços de administração e laboratório.
Rotina de atendimento
A pneumologista Maria Pinheiro, ex-aluna da Faculdade de Medicina da UFRJ e ex-residente do IDT,
no Caju, explica que no ambulatório
são atendidos pacientes do HUCFF
da internação e dos ambulatórios.
São doentes com tuberculose (para
tratamento) e/ou com tuberculose
infecciosa (para prevenção).
Segundo a médica, de segun-

médica Maria Pinheiro.
A rotina implantada no ambulatório consta de palestra sobre a
tuberculose, exame PPD (teste tuberculínico) e raio-X, cujos resultados
são entregues três dias depois. Além
dos pacientes do HUCFF, a unidade
atende pacientes de agenda, tuberculosos ou que mantiveram contato
com infectado.

ENFERMEIRA Roberta Marques de Aguiar (blusa preta) e a pneumologista Maria Pinheiro

PLACA indicativa do ambulatório externo

da a sexta-feira, a equipe tem entre
15 a 20 contatos com doente em
tratamento. Os riscos de contágio
são grandes e todos os profissionais
usam máscara. Inicialmente a pessoa é submetida ao exame de escarro
para detectar a bactéria. Ao longo do
tratamento, o exame é repetido para
controle da doença.
“São seis meses de tratamento
com medicação. O paciente ingere, ao todo, quatro medicamentos.
Como prevenção, é ministrada apenas uma substância”, informou a

Atuação da enfermagem
A enfermeira Roberta Marques
de Aguiar tem oito anos de UFRJ e
desde 2004 atua no ambulatório do
IDT. Dependendo da indicação do
médico, explica, o paciente passa
pela enfermagem do segundo ao
quinto mês de tratamento. São os
chamados TDT (tratamento direto
observado). Os demais tomam medicamento autoadministrado.
Programa de controle
O IDT põe em prática um programa de controle da tuberculose
que se divide em três partes:
– Busca ativa: realizada entre os
pacientes internos do HUCFF para
descobrir quem tem tuberculose.
– Biossegurança: assegura a não
disseminação da doença no ambiente hospitalar, tanto entre os pacientes
como entre os profissionais de saúde.
– Ambulatório: prescreve e
acompanha o tratamento.
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Doenças respiratórias
lideram internações
Estatísticas reforçam a importância da existência do IDT como
prestador de assistência à população e, principalmente, na formação
de profissionais de saúde na área de
doenças respiratórias.
As doenças do aparelho respiratório são prevalentes no nosso meio. O Rio de Janeiro quase
encabeça a estatística nacional
de casos, talvez por ser uma cidade de grandes contrastes sociais. No país, elas são as causas
mais frequentes de internação.
Em 2008, segundo dados do
Sistema Único de Saúde (SUS),
representaram 12,9% do total de
internações hospitalares, só sendo superadas pelas doenças relacionadas à gestação e ao parto.
Para agravar o quadro, há ainda
os portadores de pneumopatias
crônicas, que produzem impacto
social e econômico significativo
pelo grau de incapacidade que
apresentam.
O risco de hospitalização
por doenças respiratórias é
mais grave entre a população
idosa: acima de 60 anos. E as
três causas mais frequentes,
tanto em homens como em
mulheres, são: insuficiência
cardíaca, bronquite/enfizema,
outras doenças pulmonares e
pneumonias. Como no Brasil
a população nesta faixa etária
é a que mais cresce, também é
a que exibe a maior ocorrência
de doenças e condições crônicas, muitas vezes com maior
gravidade.
A diretora do IDT, Sônia
Catarina de Abreu Figueiredo, apontou como principais
causas de morte por doenças
respiratórias o tabagismo, as
condições de habitação, a poluição na cidade e no campo,
a dificuldade de acesso a serviços de saúde e o abandono de
tratamento devido ao custo da
medicação.
Para a especialista, a melhor
prevenção é o conhecimento
com educação sanitária para
diminuir as causas. E como
parte das doenças respiratórias
é transmissível, é possível evitálas com higiene. Ela recomenda,
por exemplo, que se leve a mão
à boca ao tossir, que se dê preferência a locais arejados e que se
evite tabagismo passivo, ,ficando
longe de quem fuma. “As infecções se disseminam pelo ar através da tosse e do espirro”, avisa.

Fotos: Arquivo IDT

Lembranças
históricas

ESTA É DARCY, que zelou pelo IDT até seus últimos anos de vida

A MULHER da foto é a médica Zilar Porciúncula Coutinho, pioneira em fisiologia pulmonar no
país. Era 1957 e nesse dia o pavilhão recebeu a visita do presidente Juscelino Kubtischek

Se hoje é possível se conhecer ou rever em imagens
a história do IDT, devemos
isso à iniciativa da técnicaadministrativa Darcy Alves
Mendes. Durante anos ela
fotografou e guardou fotografias tiradas por colegas
dos eventos realizados no
instituto, a partir da sua
criação como Cátedra de Tisiologia. A maioria do acervo
fotográfico é da época do
Caju, quando, ainda como
ITP, a unidade funcionava
no Pavilhão Afonso Penna,
que pertencia do Hospital
Sanatório São Sebastião.
Além de fotografias,
Darcy reuniu em pastas
centenas de papeis, como
memorandos, circulares,
ofícios, entre outros relacionados a todas as fases do
atual IDT. As folhas estão
amareladas e frágeis, pois o
tempo continua fazendo a
sua parte, mas ninguém tem
dúvidas da preciosidade contida preservada pela dedicada
funcionária. Infelizmente,
Darcy faleceu em 2011.
Atualmente, quem cuida do
seu acervo é a diretora Sônia
Catarina.

Combate ao
tabagismo

No terceiro andar do HUCFF, o
IDT mantém o Núcleo de Estudos
e Tratamento do Tabagismo. É um
trabalho de grupo com atendimento ambulatorial. A eficiência dos
métodos adotados para livrar as
pessoas do vício do fumo conferiu
ao programa destaque até internacional.
DO ACERVO de Darcy, a residente médica no Caju Sônia Catarina, atual diretora do IDT
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Demanda diminuiu com a saída do Caju
Para compensar, diretora reforçou o atendimento ambulatorial e o investimento na pesquisa
O IDT não ter um prédio próprio
não incomoda Sônia Catarina, que
há três anos dirige a unidade. Sua história com a UFRJ começou em 1977,
quando entrou na Faculdade de Medicina. Os anos de residência ela passou no Pavilhão Afonso Penna, onde
funcionava o instituto no Hospital
São Sebastião, no Caju. Em 1985 foi
contratada como médica, e em 1995
passou no concurso para professora
da universidade.
“O mundo muda, e hoje com o
avanço tecnológico da informação
brigar por espaço físico não é importante. Podemos fazer mais com os
meios de comunicação atuais. Temos
blog, facebook. Nossa página na internet faz um sucesso muito grande”,
diz a diretora, que também se orgulha
da biblioteca que o IDT divide com o
HUCFF, no 13º andar – “um dos melhores centros de pesquisa na especialidade”.
Embora não reclame, Sônia
Catarina constata com tristeza que
houve redução de demanda quando
o instituto mudou para a Cidade Universitária. “No Caju eram 67 leitos e
mais uma unidade de recuperação
cirúrgica com três leitos. Chegamos
ao HU (HUCFF) com 40 leitos, depois
baixou para 24 e agora estamos com
18 leitos e mais quatro para pacientes do isolamento. Em 2010, foram
15.880 consultas contra 13.975, em
2011. Atualmente, apenas 70% dos
leitos estão ocupados, embora as de
doenças respiratórias batam recorde
de hospitalização”.
Os transplantes cessaram, e se
em 2011 foram realizadas 115 cirurgias, uma média de 10 por mês, no

momento são feitas muito poucas
por falta de condições do HUCFF, que
teve o centro cirúrgico e a esterilização
fechados pela Vigilância Sanitária.
“A demanda é grande, mas os adiamentos são por falta de infraestrutura
hospitalar”, diz. Segundo a diretora, a
situação do hospital se agravou depois
da implosão da perna-seca, que levou
ao fechamento da ala D, entre outras
medidas drásticas. E o IDT ficou até
sem local para treinamento de pessoal.
Para compensar, o IDT intensificou o atendimento ambulatorial.
“Além do ambulatório geral de pneumologia, cirurgia e tisiologia, temos
o ambulatório de subespecialidades:
asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), bronquiectasia,
oncopneumologia, hipertensão arterial pulmonar, doenças intersticiais,
tabagismo, transplante”, listou Sônia
Catarina.
O instituto conta com 150 técnicos-administrativos, incluindo os
profissionais de saúde. Os docentes
não são contabilizados pela diretora
por pertencerem à Faculdade de Medicina.
“A gente sempre luta em nome
do que podemos oferecer do ponto
de vista da assistência e da formação
profissional”, afirma Sônia Catarina,
que tem orgulho em dizer que encontra ex-alunos formados ou que fizeram residência no instituto, em todos
os estados. E ela não tem dúvidas: “o
que se faz aqui é heroico diante das dificuldades”. Segundo a diretora, falta
ao IDT dinheiro, pois com recursos a
unidade poderia reivindicar mais espaço físico e pessoal.

Fotos: Arquivo IDT

ANTIGO ITP, no bairro do Caju

Marcela e Eliane
Marcela Seixas Almeida é
a secretária executiva do IDT.
Estudante de enfermagem,
ela está se preparando para a
prova do concurso aberto para
técnico-administrativo
da
UFRJ, pois seu contrato com a
universidade é de extraquadro.
“Gosto muito de trabalhar no
instituto pela tranquilidade e

o bom relacionamento com os
colegas. Entrei por escolha de
currículo e aprendi a rotina de
administração pública porque
todos me apoiaram. Hoje conheço todos os setores e espero
permanecer na UFRJ”, sonha a
jovem.
Com Marcela trabalha Eliane Taczeki Moore, técnica-ad-

ministrativa há cinco anos da
universidade e que responde
pelo setor financeiro da unidade. “Eu faço o processo para
aquisição de material e lanço
no Siaf da SG-6. Realizo meu
trabalho sem pressão, com
tranquilidade, e isso é fundamental para não se errar”,
destaca a funcionária.

Formação profissional levada a sério
Esta é a parte que mais orgulha
a direção do IDT, principalmente
porque há carência no mercado
de médicos na especialidade. Mas
a formação de um profissional de
qualidade leva tempo. Um endoscopista, por exemplo, percorre um
longo caminho na universidade.
São seis anos no curso de graduação na Faculdade de Medicina,
dois anos de residência em clínica
médica, dois anos de residência
em pneumologia e um ano em
endoscopia.
A professora Fernanda Carvalho de Queiroz Mello é a coordenadora de ensino do IDT. “Temos
inserção direta na graduação da
Faculdade de Medicina no terceiro
e quarto períodos e no internato

COORDENADORA de Ensino Fernanda Mello

pré-residencial, além da nossa residência”, disse.
O programa de residência
médica em pneumologia ofere-

cido pelo IDT completa 55 anos
em outubro e faz parte da história da pneumologia no país. Enquanto o instituto funcionou no

Caju, a unidade ofereceu curso
de mestrado.
Atualmente são oferecidas
quatro vagas para a residência
em pneumologia, uma vaga para
cirurgia torácica e uma vaga opcional, ou seja: com dois anos
em residência em broncoscopia,
o aluno pode se candidatar para
mais um ano de treinamento em
endoscopia respiratória.
Alunos de graduação da Faculdade de Medicina fazem treinamento nas enfermarias e ambulatórios do IDT, e os residentes
da clínica médica e os residentes
multiprofissionais, rodízio. Os programas de pesquisas com maior
destaque são na área de asma,
hipertensão arterial pulmonar, ta-

bagismo e tuberculose, com financiamento dos órgãos de fomento,
como Capes e CNPq.
Especialização é necessária
Devido à incidência de doenças respiratórias no país, a coordenadora de ensino considera
muito importante a oportunidade
oferecida aos alunos da Faculdade de Medicina, que têm acesso
quando querem ao IDT. “Eles têm
a oportunidade de ter contato com
profissionais experientes e acesso
ao acervo de dados de décadas”,
observou a professora. Entre os
alunos que vêm de fora para concluir a formação no IDT o maior
número são do Continente Africano e de países da América Latina.
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A unidade que mais conhece

os trabalhadores da UFRJ
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Improvisação que deu certo
Um consultório médico
montado na Praia Vermelha, na
década de 1950, foi o embrião
da Divisão de Saúde do Trabalhador DVST/UFRJ, serviço que,
oficialmente, foi instituído em
1968 por decreto do reitor Raymundo Augusto de Castro Muniz Aragão.
A DVST nasceu Departa-

mento Médico da Universidade
do Brasil, e na década de 1970,
funcionou durante vários anos
em um dos barracões montados para alojar os operários que
trabalharam na construção da
Cidade Universitária.
Como Divisão de Assistência
Médica Social, foi instalada próxima à Prefeitura Universitária. Até

que em 1995 passou a ser denominada DVST. Sempre subordinada à Pró-Reitoria de Pessoal (PR4), inicialmente quem respondia
diretamente por ela era o Grupo
Executivo de Manutenção e Desenvolvimento, hoje Escritório
Técnico da Universidade (ETU).
Problema com moradia
acompanha este importante

órgão da UFRJ. Atualmente, a
DVST aguarda pacientemente,
num galpão atrás do prédio da
Reitoria, a prometida sede própria. A localização não podia ser
pior, pois fica distante até mesmo dos funcionários da Administração Central.
O espaço pequeno não oferece conforto aos cerca de 120

funcionários e ao público, e, por
ser um galpão, exige manutenção preventiva semestralmente. A limpeza da caixa d´água é
essencial a cada período, seguida do combate a pragas, como
mosquito da dengue e ratos, e
cuidados com o isolamento térmico para funcionamento dos
aparelhos de ar condicionado.

Entusiasmo e profissionalismo
à frente dos obstáculos

Foto: Emanuel Marinho

Instalações e infraestrutura as piores possíveis e falta de
pessoal não conseguem reduzir o empenho dos profissionais da DVST no cumprimento
da missão básica do órgão,
que é a promoção da saúde
do trabalhador, e em criar e
tocar projetos especiais.
Trabalho não falta às equipes formadas por médicos,
enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, cirurgiões-dentistas,
técnicos de enfermagem do
trabalho, auxiliares de enfermagem, engenheiros do trabalho e técnicos de segurança
do trabalho.
Na retaguarda destes profissionais que ficam de frente
no atendimento aos servidores, estão os técnicos-administrativos que dão suporte
ao conjunto das atividades
da DVST. São os digitadores,
secretárias, arquivistas, assistentes e auxiliares de serviços
gerais, entre outros.
À frente destes trabalhadores está a enfermeira com
pós-graduação em enfermagem do trabalho Rosimarie
Galvão. A UFRJ entrou na vida
dela desde 1982, quando ingressou como aluna na Escola
de Enfermagem Anna Nery.
Atua na divisão desde 1998 e
fazendo parte da equipe multifuncional que desenvolveu o
projeto de saúde do trabalhador.
Rosimarie define sua dedicação à DVST assim: “É uma
ideologia. Primeiro por formação profissional adquirida na
universidade e, segundo, por
identificação. Eu via que através dos meus conhecimentos
poderia modificar e acrescen-

ROSIMARIE: a opção pelo trabalho na DVST é uma questão de ideologia

tar uma nova visão a uma política que não existia em saúde do trabalhador. A saúde do
trabalhador não é só afastamento do local de trabalho e
aposentadoria, mas alterar o
ambiente do local de trabalho
para oferecer melhores condições de trabalho e de saúde,
garantindo, assim, que o trabalhador tenha uma aposen-

tadoria com saúde.”
A diretora fez questão de
informar que a atuação da
DVST está pautada na legislação vigente do Regime Jurídico Único (RJU), em normas do
MPOG e na CLT, portanto, não
pode ser modificada. “Temos
parâmetros legais a cumprir,
independente da Administração Central da UFRJ”, disse.

Porém, acrescentou que os
atuais dirigentes da universidade são a favor do atendimento humanizado, preconizam a prevenção à atuação
em situação de doença crônica, como determina a política
governamental.
“Isso é muito bom, porque
sem a compreensão e o apoio
da reitoria não se tem como

desenvolver programas e projetos”, disse Rosimarie. Na
opinião ainda da diretora, “a
gente tem que acompanhar a
legislação, mas unindo as leis
às necessidades da UFRJ, que
é a prevenção da saúde dos
15 mil trabalhadores ativos e
de 12 mil aposentados, e dos
consorciados, num total de 40
mil pessoas”.
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DVST-PR-4/Siass/UFRJ
Fotos: Emanuel Marinho

Desde o dia 5 de novembro
de 2010, a DVST passou a formar a unidade 50 do Sistema
Integrado de Atenção à Saúde
do Servidor (Siass). O acordo
de cooperação técnica foi assinado entre a universidade e
o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG)
no Conselho Universitário.
Para que a DVST-Siass/
UFRJ passasse a atender os
funcionários de outros órgãos
federais no Estado do Rio de
Janeiro, na assistência, perícia
e vigilância à saúde, o MPOG
destinou R$ 3 milhões para
serem investidos na ampliação da divisão. No momento,
oito empresas públicas, entre
elas a Funasa, já são atendidas
pelas equipes da DVST-Siass.
“O Siass é um ponto histórico, porque em 1991, quando
o governo criou o Regime Jurídico Único (RJU), não incluiu a
parte da saúde do trabalhador.
Esse resgate somente ocorreu
em 2010, 23 anos depois, com
o Siass”, afirmou Rosimarie.
Divisão não é posto de saúde
De segunda a sexta-feira,
a DVST está sempre aberta
das 7h às 17h. Das 7h às 13h,
atende a demanda espontânea, que são os trabalhadores que necessitam de licença médica. Desse horário em
diante o atendimento é com
hora marcada. A própria divisão faz isso, por telegrama.
Quando são realizadas as perícias para pagamento de benefícios, exames periódicos e
de admissão.

Embora faça parte do
universo da comunidade universitária há tantas décadas,
a DVST ainda é confundida
com posto de saúde. Segundo
os funcionários, diariamente aparece por lá servidor
querendo se consultar com
médico porque está com algum incomodo físico ou quer
iniciar tratamento de alguma
doença.
“Nós promovemos a saúde”, lembra a diretora. Mas
mesmo não sendo um posto
de saúde, nem todos os dias
são tranquilos na DVST. “Geralmente o funcionário não
aceita a base legal para afastamento médico e para receber
benefícios. Vamos tentando
equacionar as dúvidas até
que recorremos ao Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) ou à Faculdade de Medicina”, explicou
Rosimarie. Segundo a diretora, o trabalho educativo de
esclarecimento da legislação
sobre saúde do trabalhador é
constante.
Organização interna
A DVST-Siass está dividida
em três eixos: Seção de perícias médicas, Seção de saúde
e segurança do trabalho e Seção de programas especiais.
As três seções trabalham
juntas completando o atendimento ao trabalhador.
A parte de raios-X, que
é utilizada na realização dos
exames periódicos e admissionais, fica a cargo da Comissão de assessoramento à

ATUAIS instalações da DVST

reitoria para atividades de radiação (Cotar-X), que funciona
no Departamento de Radiologia do HUCFF.
Uma das parcerias da divisão é com o Instituto de

Psiquiatria (Ipub), na Praia
Vermelha, para o desenvolvimento do Projeto Saúde Mental, coordenado pela médica
Silvia Jardim. “Nós fazemos o
afastamento do servidor e o

polo de saúde mental o tratamento”, resume Rosimarie.
O ambulatório pertence
à seção de perícias médicas
e atende também à seção
de projetos especiais. Cuida
de afastamento médico (licença) e das perícias médicas. Em média, 100 pessoas
passam por lá todos os dias.
O setor mobiliza médicos,
assistentes sociais, enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem e, eventualmente, um técnico em segurança do trabalho.
Atendimento no campus é
feito pela seção saúde e segurança do trabalho, e consiste
em visita ao local de trabalho
para concessão de benefícios
(insalubridade, periculosidade e de ionizante, que é feito
pela Cotar-X) e avaliação de
acidente de trabalho.
A seção de perícia médica
tem duas finalidades: atua
para afastamento por problemas de saúde, que podem levar a aposentadoria
por doença; licença gestante; licença para acompanhamento de doente na família
e por acidente de trabalho. E
na concessão de benefícios:
isenção do imposto de renda, pensão para dependente, pensão para pré-escolar
e alienação mental.
Já a seção de saúde e segurança realiza o levantamento dos riscos no ambiente de
trabalho para concessão de
benefícios, analisa os acidentes de trabalho e os exames
periódicos.

A lista das dificuldades

EDUARDO Oliveira dos Santos

O coordenador da DVST
na PR-4, Eduardo Oliveira dos
Santos, informou que as duas
licitações feitas para construção da sede do órgão com o
dinheiro do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor (Siass) foram anuladas, mas a Prefeitura da UFRJ
está cuidando do assunto. O
prédio será erguido no terreno do antigo campo de aeromodelismo, ao lado do Cepel.
Entretanto, não há previsão
de quando isso ocorrerá.
Segundo Eduardo, a in-

fraestrutura precária é o pior
problema da DVST, pois envolve a parte elétrica e a conexão com o banco de dados
do Siass. Ele garantiu que já
foram comprados os equipamentos para redimensionar
a rede elétrica e contratada
a empresa para realizar a
obra.
Os trabalhadores da
DVST precisam muito da internet para lançamento de
informações sobre exames
periódicos e periciais dos
servidores, ativos e aposen-

tados, e agora dos consorciados. A estimativa é de
que o total de atendidos
na divisão chegue a 40 mil
pessoas.
No momento, a conexão é feita pela antena
wireless, que dá acesso à
internet por sinal de rádio.
Mas a distância da DVST
ao prédio que alimenta o
sistema prejudica a chegada do sinal. A rede elétrica
deficitária também impede
que a antena seja testada
com a carga total.
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Programas especiais se multiplicam
A seção de programas especiais é coordenada pela
assistente social Terezinha de
Jesus Ramos, que no momento está reimplantando alguns
dos projetos e criando outros,
para melhor atender os trabalhadores da UFRJ e os consorciados. A equipe também está
sendo montada, mas já estão
atuando médicos do trabalho,
psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, endocrinologistas,
cardiologistas.
Entre os projetos em andamento e em elaboração estão:
Contação de história, Protejehas, Doenças sexualmente
transmissíveis, Doença osteomuscular, Nutrição, Comunicação, Alcoolismo e Vacinação de
adultos, entre outros. A seção
também organiza eventos na
área da saúde do trabalhador,
alguns em parcerias com outras unidades da UFRJ e entidades, como o SINTUFRJ, que
em 2011 copatrocinou várias
atividades em comemoração
ao Dia do Trabalhador, entre as
quais Conversa de Homem. A
responsável por essa parte é a
técnica-administrativa Clarissa
Baruqui.

Doenças
insistentes

O projeto Doença osteomoscular é resultado
do levantamento realizado
com o objetivo de identificar quais os problemas de
saúde que nos últimos oito
anos provocaram o afastamento do servidor do trabalho. O resultado revelou
que as principais causas
das licenças médicas no período foram as doenças osteomusculares.
A partir dessa informação a seção deu início às
articulações para fechar
parcerias técnico-acadêmicas e desenvolver o projeto
que ensina as pessoas a ter
qualidade de vida na postura. Os dados da pesquisa
serão divulgados no Jornal
do SINTUFRJ, mas somente
depois de vistos pelo reitor.
Segundo Terezinha, todo
trabalho de prevenção à
saúde do trabalhador da
UFRJ está pautado em indicadores dos afastamentos
por problemas de saúde e
aposentadoria. “Por isso,
os projetos viabilizados são
de prevenção”, observou a
assistente social.

Foto: Emanuel Marinho

TEREZINHA, ao centro, com os coodenadores de projetos

Protej-has é um projeto
que visa conscientizar os trabalhadores e familiares sobre os
impactos da hipertensão arterial sistêmica, a mais prevalente
no mundo moderno ocidental,
que atinge entre 25% e 30% da
população, principalmente os
indivíduos acima de 60 anos de
idade.
Segundo o coordenador
técnico Paulo César Castro
Paiva, o projeto foi lançado
em 2011, no Dia Nacional
de Combate à Hipertensão,
e consta de ações educativas que envolvem oficinas
na própria DVST, as quais os
servidores são convidados
a participar; e de palestras
nos setores de trabalho.
Ele informou que o professor Armando Nogueira, chefe
do Comitê Gestor de Seleção
e Priorização de Projetos, está
procurando estabelecer parceria com o HUCFF para garantir assistência aos servidores
hipertensos que não estejam
com acompanhamento regular
de médicos fora da instituição.
O DVST comunica é ainda
uma proposta, explica a enfermeira do trabalho, Glaucia Regina Motta da Silveira Castro,
responsável técnica do projeto. “A ideia é criar uma política

de tecnologia de informação e
saúde, através da reestruturação da área de comunicação da
DVST, que seria transformada
em uma estrutura orgânica englobando tecnologia da informação (TI)”. E isso só está ocorrendo, segundo Glaucia, com a
parceria técnica do TI da PR-4,
Odilon Campinas, e que foi iniciada com Eduardo Silva.
Álcool e trabalho na promoção da saúde é o projeto sob
a coordenação de Riany Britz.
São dois trabalhos, explica.
“Um é sobre álcool com base
em levantamento das aposentadorias por invalidez na UFRJ.
Entre 2000 e 2010, 10% delas
ocorreram por alcoolismo. Essa
informação gerou um trabalho
preventivo de promoção da
saúde. Identificamos, através
de um questionário, o padrão
de consumo de álcool entre
os trabalhadores atendidos na
unidade de referência Siass/
DVST – se é de baixo risco, risco
nocivo, provável dependência
– e fazemos a intervenção, que
vai da orientação básica até o
encaminhamento para um serviço especializado, no caso o
Cepral, no Hospital Escola - São
Francisco de Assis”.
O segundo trabalho é com
as licenças médicas. “Não

existe diagnóstico das licenças
médicas da DVST e o projeto
objetiva fazer o diagnóstico
situacional das licenças, que
consiste na verificação de taxa
de absenteísmo, os motivos,
os cargos onde há maior prevalência das licenças, as doenças e as unidades. Esse trabalho será feito em conjunto
com o Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE)”, informa a
técnica-administrativa.
As nutricionistas Vera Lúcia
de Assunção e Márcia Lacombe respondem pelo Projeto
nutrição, que é voltado para os
servidores da UFRJ atendidos
no ambulatório. De acordo
com as respostas do questionário aplicado, a equipe elabora a dieta e faz o acompanhamento. Quem estiver em
tratamento de obesidade, diabetes e hipertensão será orientado a voltar uma vez a cada
15 dias ou uma vez por mês,
dependendo da demanda.
Vera Lúcia, responsável técnica do projeto, disse que o trabalho de pesquisa que a Márcia
realizará é sobre as causas das
doenças que são desenvolvidas
no ambiente de trabalho ou
fora dele, para gerar informações que serão divulgadas aos
funcionários em geral, através

da página da PR-4, na internet, quadro de avisos da nutrição, que é sistematicamente
abastecida de informações
sobre reeducação alimentar.
De acordo com Vera Lúcia, é grande a incidência de
homens e mulheres acima do
peso na universidade. A boa
notícia é que está em fase de
conclusão o manual de orientação alimentar para os trabalhadores da UFRJ.
Previna-se é o nome do
programa de combate às
doenças sexualmente transmissíveis. A DVST leva as informações aos locais de trabalho
ou atua na demanda espontânea. Também realiza palestras
e distribui preservativos e, se
houver necessidade, orienta
para tratamento em hospitais
referendados.
Um dos projetos inovadores é o de Contação de história em saúde do trabalhador,
método utilizado como instrumento para se obter e manter
saúde para o trabalhador da
UFRJ. O projeto, sob a responsabilidade da técnica-administrativa Silvia Carvalho, consiste de oficinas itinerantes,
rodas de leituras, cursos de
contação de histórias voltadas
para o público em geral.
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Editora UFRJ:
referência no mercado
editorial universitário
Criada pelo reitor Horácio Macedo, em 1986, para atender à demanda interna da comunidade acadêmica e publicar livros que o mercado editorial não
via como fonte de lucro, 25 anos depois a Editora UFRJ é uma das melhores do

gênero, marcando presença nas bienais e em outros eventos de divulgação
científica. A produção atual engloba clássicos do pensamento social e atende
diversos segmentos intelectuais.

CONTÊINER transformado em sede improvisada da editora

ECO:
primeira
a formar
jornalistas
no Brasil
A Escola de Comunicação da UFRJ mantém a tradição de
pôr no mercado os melhores profissionais da área, desde que
formou a primeira turma de jornalistas no país, em 1950,
quando ainda era um curso da Faculdade Nacional de Filosofia. Instalada no Palácio Universitário, na Praia Vermelha, os
cursos da ECO estão entre os cinco mais disputados na corrida
a uma vaga na UFRJ.

FACHADA da entrada
da ECO, no Palácio
Universitário

Fotos: Emanuel Marinho
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Escola de

Orgulho de
estudar na EC
Caloura desde o segundo
semestre deste ano, Analice
Parum de Silva, 20 anos,
apaixonada por comunicação, como se define, deixou
a família e os amigos na cidade natal de Mogi Mirim,
no Estado de São Paulo,
quando passou no vestibular da ECO. Ela conta que
optou pela UFRJ ainda no
ensino médio.
“Escolhi a UFRJ porque é
uma das melhores universidades federais do país e também porque não me obrigava
a decidir qual profissão seguir no primeiro ano. Estou
tendo contato com todas as
áreas, e isso é bom para uma
escolha consciente”, declarou Analice.
Sobre o futuro pós-ECO,
ela diz estar otimista, mesmo sabendo que a área escolhida é bem concorrida.
“Conversei com alguns profissionais, e, quando souberam que eu estudava na
UFRJ, disseram que eu arranjaria um emprego legal”,
contou, animada, a caloura,
que reivindica mais tomadas
nas salas de aulas.
Marlene Cardoso Bonfim
trabalha na pós-graduação
como assistente-administrativa desde julho de 2009.
“Gosto daqui. É um bom
ambiente de trabalho e eu
pretendo sair daqui somente
quando me aposentar”, planeja a funcionária.
Mas nem sempre a ECO

teve a autoestima elevada.
Em 2006, a escola praticamente sumiu do cenário
acadêmico. Uma comissão

de professores assumiu a
direção da unidade até que
terminasse o mandato do
diretor José Amaral Argolo,

responsável por uma série
de atos incompatíveis com
o histórico de democracia
construído ao longo de

anos na UFRJ. Com a eleição de Ivana Bentes a normalidade foi restabelecida
na Escola.
Fotos: Emanuel Marinho

INTERIOR do Palácio Universitário onde fica a ECO

IVANA Bentes, diretora da ECO

Primeiros jornalistas diplomados saíram da UFRJ
A história da Escola de
Comunicação (ECO) se confunde com a dos cursos de
comunicação no país. Confira: o Decreto-Lei nº 5.840,
de 13 de maio de 1947, que
instituiu o curso de jornalismo como parte do sistema
de ensino superior, diz no
artigo terceiro que “o curso
será ministrado na Faculdade Nacional de Filosofia”
da antiga Universidade do
Brasil, atual UFRJ. A pri-

meira turma colou grau em
1950. Vinte anos depois, em
13 de março de 1967, a ECO
passou a ser uma das unidades integrantes do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH). No dia 4 de março de
1968, a escola foi instalada
no antigo prédio do Instituto de Eletrotécnica, na Praça
da República nº 22, já como
unidade autônoma e tendo
como professores jornalistas formados pela Faculdade

Nacional de Filosofia. O organograma inicial revelava
o potencial futuro da ECO. A
escola nasceu já com um departamento de comunicação
e cinco outros departamentos: jornalismo, publicidade e
propaganda, relações públicas, audiovisual e editoração.
Em 1971, a ECO passou
por grandes mudanças. A
escola foi transferida para o
campus da Praia Vermelha,
teve o currículo reformulado,

renovado o corpo docente
e, em 1972, criado o curso
de pós-graduação, quando
tornou-se uma unidade de
ensino, pesquisa e extensão
em Comunicação Social.
Atualmente ocupa cerca
de 50 salas para atividades
acadêmicas e administrativas e o prédio em frente ao
Palácio Universitário, que
abriga a Central de Produção
Multimídia (CPM). A central
é equipada com laboratórios

de editoração, fotografia, rádio e televisão, possibilitando
a alunos, professores e técnicos-administrativos realizarem
trabalho integrado entre várias mídias e a implementar
projetos com órgãos e instituições internos e externos
à universidade. A ECO conta
ainda com núcleos de pesquisa, que possibilita a integração da graduação e da
pós-graduação através dos
bolsistas.

Comunicação da UFRJ

UNIDADES DA UFRJ – 3

Modelo na formação
de profissionais
Quem almeja as melhores
colocações no mercado de
trabalho na área de comunicação se esforça para conquistar uma vaga na ECO.
Com problemas de estrutura física e sem espaço para
expandir, a Escola de Comunicação, a ECO, como é conhecida, atrai estudantes de
diversos estados e é um dos
cinco cursos mais disputados
no vestibular da UFRJ. Em
2011, foram 5.684 candidatos inscritos para 96 vagas,
o que resultou em 59,21 na
relação candidato/vaga.
A ECO ocupa um dos lados do Palácio Universitário,
no campus da Praia Vermelha, com frente para a Rua
Wenceslau Brás. É vizinha do
Instituto de Economia, Escola
de Administração, Faculdade
de Educação, Editora UFRJ
e Fórum de Ciência e Cultura. O prédio tem buracos no
chão e na parede, instalações
elétricas à mostra e poucas
salas de aula para o número
de alunos.
Mesmo com todos os
problemas físicos e, consequentemente, falta de conforto, estudar na ECO é o sonho da maioria que pretende
seguir carreira jornalística ou
publicitária. Quem já é aluno
da ECO tem certeza de que
passou para uma das escolas
de comunicação social mais
conceituadas do país e que
pode alimentar a expectativa
de conseguir um bom emprego logo após a formatura.
O mercado de trabalho nunca deixa escapar os talentos
que saem de lá.
Os números da unidade
A escola oferece cinco
habilitações: direção teatral,
jornalismo, produção editorial, publicidade e propaganda e radialismo. A estimativa
é de mil alunos matriculados
na graduação – por ano,
80 recebem o diploma de
bacharel –. A Escola conta
ainda com 81 professores,
sendo que vários cursaram
doutorado fora do país; 68
técnicos-administrativos e
103 estudantes na pós-graduação: 45 no mestrado e 58
no doutorado.

Foto: Emanuel Marinho

legenda

SONHO da maioria que quer seguir carreira na área de comunicação é ser aluno da ECO

ECO recupera prestígio acadêmico e político
Ivana Bentes se define
como filha da casa. Graduada em comunicação social
em 1986, concluiu o mestrado em 1991 e o doutorado em 1997. Mas sua trajetória de docente na UFRJ
começou em 1994.
Recolocar a escola no
centro da discussão pública sobre a comunicação e

restituir a normalidade institucional à unidade, com
ações que incluíssem voltar a
participar do CFCH e do Conselho Universitário, retornar
à Congregação e renovar o
quadro de docentes, eram
as prioridades da diretora no
primeiro mandato, de 2006 a
2010.
“Hoje, a ECO está viva,

efervescente, mas sufocada
pela falta de instalações físicas. Aumentamos os cursos
e as atividades de extensão,
conseguimos 20% a mais de
vagas na graduação e explodimos os projetos na área
de cultura. Chegamos no
limite. Precisamos desesperadamente de sala de aula”,
afirmou Ivana depois desse

rápido balanço de gestão.
Neste segundo mandato,
Ivana pretende expandir
ainda mais as atividades da
ECO. Estão em seus planos
para 2012 alterar o regimento interno para poder
integrar os cursos e a readequar das salas da ECO e da
CPM, visando garantir mais
espaço para a unidade.
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Editora UFRJ

Essencial à produção
acadêmica e científica
O que era para ser um
problema tornou-se uma
surpresa agradável. No final
de 2010, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) solicitou
que os corredores do Palácio
Universitário, onde fica o Fórum de Ciência e Cultura, na
Praia Vermelha, fossem desocupados. E a Editora UFRJ,
que ocupava um deles, foi
remanejada para um contêiner instalado atrás do campo
de futebol do campus.
Ao saberem para onde
iriam, a equipe caiu em tristeza. Mas depois de um ano
no contêiner, ou, como brincam, no assentamento, é
só elogios. A nova casa pôs
fim às reclamações de anos,
como, por exemplo, falta de
espaço físico, isolamento e
areia no pé. “Cada setor passou a ter sua própria sala,
temos banheiro perto, arcondicionado e copa. As instalações físicas são ótimas”,
resume a coordenadora executiva da editora, Fernanda
Ribeiro, técnica-administrativa da UFRJ desde 1988.
Ela diz que no Palácio Universitário estavam perto de
tudo, mas como ocupavam
parte de um corredor, não

havia muita organização. Ao
contrário, sobrava desconforto, principalmente para
os funcionários, que eram
obrigados a sentar um ao
lado do outro, misturando as
funções. Hoje está tudo mais
arrumado.
Entretanto, embora a
situação de improviso em
que vive a editora não cause traumas à equipe, Fernanda afirma que é impossível viver assim por um
muito tempo e gostaria que
saíssem do contêiner para
ocupar definitivamente um
espaço físico num prédio.
Pelas contas da coordenadora, esta é a terceira vez
que a editora muda de endereço.
“A situação só é favorável porque, pela primeira
vez, estamos todos juntos (a
equipe) num mesmo espaço
físico”, disse Valéria Soares
de Batista, técnica-administrativa desde 1990.

FERNANDA Ribeiro, coordenadora executiva

Como surgiu
A editora foi criada em
1986, na gestão do reitor
Horácio Macedo, e teve
como primeira diretora a
professora Lígia Vassalo, da
Faculdade de Letras. Nasceu

Premiada e entre as
melhores do gênero
Os objetivos são os
mesmos da época de sua
criação, mas hoje a editora
pertence ao Fórum de Ciência e Cultura. Ela está presente em todas as bienais
do livro ,no Rio de Janeiro e
em São Paulo, às vezes com
um estande próprio, outras,
com a Associação Brasileira
das Editoras Universitárias
(Abeu). A editora também
participa de todos os eventos de divulgação científica
país afora e já ganhou dois
Jabutis – o mais importante
prêmio literário do Brasil.
Sua produção engloba
desde livros requisitados no
meio universitário até clássicos do pensamento social,
como a reedição dos 12 títulos do educador Anísio Teixei-
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integrada ao setor de pósgraduação, com os seguintes
objetivos: dar conta das demandas de trabalhos feitos
pela comunidade acadêmica; traduzir textos que são
do interesse do ensino da
graduação e pós-graduação
da UFRJ; ser um canal de
divulgação científica e publicar livros que não seriam
de interesse de editoras particulares, como, por exemplo, teses de mestrado e de
doutorado. Além de relançar
livros que estão há muito
tempo fora de catálogo.

ra, finalizada em dezembro
de 2011. Atualmente, atende
variados segmentos e ocupa
lugar privilegiado perante o
público que lê, estuda e pesquisa, e entre as importantes editoras universitárias do
país.
As publicações da editora estão agrupadas em
várias coleções, tais como:
Pensamento Crítico; Etnologia; Estudos; Risco Original;
História, Cultura e Ideias;
Economia e Sociedade; Philosophia Analytica; Cultura
Urbana; Estudos e Copea. Em
convênio com a Fundação
Universitária José Bonifácio
(Fujb), a Editora UFRJ lançou
a série Didáticos, destinada
especialmente aos docentes
da UFRJ.

lVALÉRIA Soares de Batista: desde 1990 na UFRJ

A equipe que fez crescer a editora
“A UFRJ e a editora são
partes da minha vida. Todos
aqui vestem a camisa, independente da sua função, pois
todos fazem um pouco de
tudo, desde carregar caixas
até comemorar o aniversariante do dia, porque já passamos juntos por várias situações. Trabalhamos sábado,
domingo, feriado, tudo para
levar livros maravilhosos para
a comunidade acadêmica
e possibilitar que um aluno
adquira um livro de qualidade a preço acessível. Essa é a
nossa recompensa”, afirmou
Fernanda Ribeiro, que atua
na editora desde 1996.
Valéria Soares de Batis-

ta, que trabalha no setor de
divulgação, informa que a
editora já está pensando nos
e-books (livros para leitura na
internet). Essa e outras inovações aguardam pela decisão
da nova diretoria. Em setembro de 2011, Beatriz Resende
assumiu o cargo de diretora.
O novo conselho editorial já
está formado, mas ainda não
se reuniu.
A editora possui editor de
publicação, revisor e designer
gráfico. Falta um jornalista,
profissional que já foi pedido
e será incluído no próximo
concurso, previsto para 2012.
Todos os funcionários, com
exceção da diretora e do edi-

tor de publicação, são técnicos-administrativos, e a
maioria estuda. Valéria, por
exemplo, está terminando o
mestrado em educação.
O entrosamento entre a equipe é total e até
as coisas engraçadas do
cotidiano são compartilhadas. O prestígio da editora no mundo editorial
é resultado da excelente
qualidade dos produtos
oferecidos ao público. Um
dos segredos para isso é
a importância que é dada
a cada etapa do trabalho
realizado na editora até o
livro ser exposto à venda
na livraria.
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O coração da UFRJ tem pressa
Pró-Reitoria de Graduação (PR-1)
“É a instância da administração central que tem por objetivo
desenvolver, regular e gerir as atividades de graduação com a sua
interface na pesquisa e extensão,
em particular a relação com o ensino básico”. Alguém tem dúvida
de que se trata da Pró-Reitoria de
Graduação, a PR-1? A definição é
da pró-reitora Angela Rocha dos
Santos, uma veterana em assumir
desafios na universidade desde
que foi aprovada no concurso
para docente, em 1978.

Com uma equipe pequena,
falta de espaço e infraestrutura precária, a PR-1 se desdobra
para acompanhar a expansão de
vagas, que aumentou em 47% de
2007 a 2011, e de cursos oferecidos na graduação, que cresceu de
156 em 2010 para 168 este ano.
Atualmente, a UFRJ contabiliza 59
mil matrículas, incluindo alunos
presenciais, do ensino a distância
(EAD) e trancados, na graduação e
pós-graduação.
A PR-1 é distribuída em salas

localizadas no fim do corredor do
8º andar do prédio da Reitoria e no
distante Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), na
Cidade Universitária. Em rápido
diagnóstico, a pró-reitora constatou que conta com uma equipe reduzida: apenas 75 funcionários, o
que preocupa, principalmente na
fase atual, porque, segundo Angela Rocha, muitos profissionais estão se aposentando ou indo para
outras instituições, aumentando o
déficit de pessoal.

2 – UNIDADES DA UFRJ

PR-1

Projetos vencem dificuldades
Como tem espírito empreendedor, a pró-reitora
não se intimida com as dificuldades e já criou uma nova
diretoria: a Divisão de Acompanhamento e Avaliação da
PR-1,“para avaliação institucional de cursos, docentes e
discentes, em nível de graduação. O objetivo é acompanhar e melhorar. Exemplo:
subsidiar as unidades na criação e credenciamento de novos cursos, dar transparência
e fornecer aos órgãos de controle, e para a própria comunidade, os números da UFRJ”,
explica Angela Rocha.
A diretora desta nova divisão já foi inclusive nomeada.
É Andréa Salgado, conselheira do CEG e coordenadora de
Graduação da Escola de Química.
No Plano de Ação que
carrega embaixo do braço
constam muitas outras medidas modernizadoras, todas
em ordem de prioridades,
que a pró-reitora garante

ANGELA ROCHA: levou para a PR-1 a garra de empreendedora que recriou o Roxinho

pôr em prática nesta gestão
da Reitoria, mesmo que no
momento faça uma leitura
da realidade nada otimista,
como esta: “Mesmo submergidos pelo dia a dia mais

pesado, atropelados pelas
necessidades diárias internas e externas – edital quase
toda semana – e pela falta
de infraestrutura pessoal,
seguimos em frente”.

Solução: novo prédio

Responsável pela reforma que devolveu à comunidade universitária o antigo
Roxinho, (mais moderno e
confortável e rebatizado de

Auditório Horácio Macedo),
quando foi decana do CCMN,
a pró-reitora não se conforma em não ter ao menos privacidade para trabalhar. Por
falta de ar-condicionado, os
vidros da sala que ocupa foram tirados para que a ventilação chgue aos funcionários
do outro lado das paredes.
Ela também não conta com
armário para guardar coisas
e não tem uma mesa grande
para reuniões. O banheiro, é
o público, do corredor, e as
condições, segundo Angela,
estão abaixo dos padrões da
UFRJ.
Angela Rocha também
considera ruins as outras dependências da PR-1, como a
da Divisão de Registro de Estudantes (DRE) que, admite,
ser insalubre. Um de seus projetos é transformar essa divisão num centro de processamento de dados e de difusão
de informações. “Precisamos
urgente de um prédio para a
Reitoria”, conclui.

Trabalho o ano inteiro, sem recesso
Denise Barbosa Filgueiras,
formada em Administração
de Empresas, entrou na UFRJ
em 1994 e desde 2005 trabalha na PR-1. Depois de passar
por vários setores, atualmente secretaria os pró-reitores
e superintendentes, tarefa
que divide com outra técnicaadministrativa. “Eu filtro as
pessoas que querem falar com
elas (atualmente, no comando, só mulheres), atendo as assessoras, respondo a e-mails.
Somos uma família, um ensina
o serviço ao outro, e todos se
substituem”, informa.
Na época de transferências
interna e externa o trabalho
dobra, mas Denise garante
que mantém a serenidade,
porque gosta do que faz. “O
meu trabalho é gratificante,
principalmente quando consigo atender a um pedido de um
aluno novo na universidade,
que muitas vezes fica completamente perdido”.
Maria Gertrudes Justi, professora do curso de Metereologia, na Geociências, foi convidada pela pró-reitora para
realizar um trabalho cujo resultado beneficiará diretamente
os alunos da UFRJ: ela vai aperfeiçoar ou mudar o Sistema

DENISE Filgueiras Barbosa

MARIA Gertrudes Justi

HELENA Rodrigues Rocha

MARTA Feijó Barroso

Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) para que funcione
perfeitamente. “O momento é
de inquietude”, diz a irrequieta
estreante em cargo burocrático na universidade.

(CEG) e há três meses assumiu o cargo que responde
pela vida funcional de 75 trabalhadores. Modesta, avisa
que ainda está se adaptando
às novas atribuições. “Tenho
muito experiência é na parte
de ensino, principalmente de
graduação., porque no CEG se
lida com a estrutura acadêmica, se trabalha o ano inteiro
com toda a universidade. Aqui
é diferente. O trabalho é linear, e o tumulto maior só no
início e término dos semes-

tres”, compara Helena.
Na concepção da superintendente-geral Marta Feijó
Barroso, se não tivesse aluno
de graduação não existiria a
UFRJ. Por isso ela defende,
como a principal tarefa da PR1, fazer com que os cursos de
graduação transcorram da
melhor forma possível, sejam
de excelência: continuem recebendo nota 5 na avaliação
geral de cursos do MEC e integrem as atividades de ensino
com a pesquisa e a extensão.

“A PR-1 se ocupa das atividades meio: mantém os
registros dos alunos de graduação, faz elo com o MEC,
responde pela emissão e
registro de diplomas e pelas
bolsas acadêmicas, sob a observação do CEG, das comissões e das unidades,” resume
a professora de Física e experiente de PR-1, pois foi assessora da pró-reitora anterior.
Ela entrou em 1973 na UFRJ
como aluna e há 33 anos é
docente da instituição.

Superintendências: uma
técnica-administrativa e
uma professora
Helena Rodrigues Rocha
é a superintendente administrativa da PR-1. Durante 15
anos foi secretária do Conselho de Ensino de Graduação
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PR-1

Integração Acadêmica

Dirigida por Rosiléia Castorio Damasceno, esta Divisão de
Integração Acadêmica é responsável pela maior parte das
bolsas acadêmicas para a graduação, programas de estágios
e convênios. Os três técnicos
em assuntos educacionais e os
quatro técnicos-administrativos
– a maioria entrou na UFRJ nos
últimos concursos – se esforçam
para dar conta do serviço. “Trabalhamos diretamente com a
comunidade universitária: professores e alunos. Este é um dos
poucos setores da PR-1 que tem
atendimento ao público,” informa Leandro Duarte.
A divisão responde por pedidos e concessões das bolsas
de monitorias, programas e
projetos, como o Programa de
Atividades Extracurriculares de
Apoio aos Laboratórios de Informática da Graduação (Paealig),
que visa aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos dos
alunos para fins acadêmicos; o
Programa Institucional de Iniciação Artística e Cultural (Pibiac), que serefere a trabalhos
desenvolvidos por docentes e
alunos; o Programa de Bolsas
em Projetos de Desenvolvimento (PBPD), destinado a alunos
da graduação que participam

LEANDRO Duarte

de atividades e projetos institucionais de desenvolvimento de
setores da administração central e cujo objetivo é completar
a formação acadêmica dos jovens; e o Programa de Mobilidade Acadêmica, que, através de
um convênio com a Associação
Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), possibilita aos
alunos da graduação cursarem
disciplinas em outras Ifes; e o
Projeto Milton Santos de Acesso
ao Ensino Superior (Promisaes),
oferecido a estudantes estrangeiros que cursam graduação
na UFRJ oriundos de países em
desenvolvimento do Mercosul

e África.
No que se refere ao Programa de Estágios, cabe à divisão
analisar as solicitações de convênios encaminhadas por empresas e instituições.
As tarefas são divididas com
Carlos Alexandre, Elisabeth e Fábio Aluísio Machado.
Leandro e Fábio consideram
a divisão burocrática demais e
com pouca abertura para novos
projetos, embora o concurso
para técnicos em assuntos educacionais acenasse com essa
possibilidade.
“Embora sejam muitas as
contribuições, esta é uma divisão da PR-1 burocrática, administrativa demais e com pouca
abertura para novos projetos,
que é uma das vertentes do
concurso para técnicos em assuntos educacionais. Somos
gerentes e geramos folha de
pagamento (das bolsas concedidas). O ambiente é agitado, o
telefone não para, a caixa de emails vive cheia de mensagens.
A relação nossa com os alunos
é de tensão, porque eles querem receber pela bolsa e não
aceitam desculpas. Mesmo não
sendo uma atividade complexa, o trabalho é grande e exige
concentração”, disse Leandro.

MANUEL Costa de Azevedo: 24 anos de UFRJ

Coordenação Executiva dos Concursos de
Acesso aos Cursos de Graduação
Os tempos difíceis de
viradas noturnas e mutirão em fins de semana
acabaram com a adesão
da universidade ao Enem,
mas ainda há bastante
ocupação para os 15 funcionários (três são terceirizados). Manuel Costa de
Azevedo, coordenador de
Processamento, lista as
atribuições da coordenação.
“A coordenação é responsável pelo teste de
habilidade específica, a
forma de acesso de transferência externa, isenção,

mudança de curso. Apoia
a DRE na pré-matrícula e
na matrícula no sistema
Sesu/MEC (Secretaria de
Ensino Superior) e entra
em contato com Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inpe)
para troca de informações
dos candidatos inscritos, e
depois com o MEC, através
da Sesu”.
O staff completo da
coordenação é composto
por Mônica Conde, coordenadora administrativa,
e pelo professor Luiz Otávio Langlois.

Divisão de Diplomas
A expectativa de aumento
do volume de trabalho na divisão é concreta com o crescimento constante do número
de cursos oferecidos. No ano
passado, a diretora Dayse de
Amorim Marques contabilizou 6.069 registros de diplomas de alunos na graduação
e 2.655 no mestrado e doutorado. Faltaram os números
da pós-graduação lato sensu.
De janeiro deste ano até o
dia 22 de novembro, 3.878 diplomas de graduação foram
confeccionados, autenticados e incluídos no sistema. A
UFRJ é responsável também
pela expedição de diplomas
de cerca de 40 faculdades
particulares no Estado do Rio
de Janeiro. Por ano são emitidos mais de 12 mil diplomas.
“A divisão conta com nove
funcionários, mas precisamos de mais três ou quatro.
É muito trabalho, porque tem
sempre gente se formando”,
observa Dayse, que classifica
o que fazem como “impres-

cindível e necessário”, e explica por que: “O aluno quando se forma quer o diploma,
e o mais rápido possível”.
Somente os diplomas da
UFRJ são confeccionados na
divisão.
O chefe da seção de Histórico Escolar e substituto eventual da diretoria da divisão,
Flávio dos Santos Lafaiete, registra diplomas no sistema de
arquivo há 12 anos. Mas essa
é a última etapa do seu trabalho. “Começo fazendo análise e triagem dos processos
que vêm do Protocolo: se é
certificado de defesa de tese,
da UFRJ ou de uma das particulares, por exemplo, verifico
a documentação. Caso esteja
faltando algum documento,
devolvo o processo à unidade
ou à faculdade isolada (particular). Se tudo estiver direito,
devolvo o processo ao Protocolo da PR-1, que o envia ao
Protocolo Geral e os processos registrados da UFRJ retornam às unidades”.

DAYSE de Amorim Marques

MÁRCIO Luiz da Cunha

FLÁVIO dos Santos Lafaiete

As consultas aos diplomas devem ser feitas pelo
site, mas constantemente
alunos aparecem cobrando
o seu canudo. “Isso ocorre
porque algumas unidades
informam que os diplomas
estão aqui. Mas não era para
termos nenhum contato com
estudantes”, diz Flávio.
Márcio Luiz da Cunha, há

apenas um ano e meio na
UFRJ, garante que chega a
registrar 60 diplomas por dia.
“Antes de registrar eu analiso os documentos. Também
atendo o telefone e no balcão. Necessitamos de mais
funcionários. Não há reposição em caso de falecimento
e aposentadoria. Temos trabalho o ano inteiro”, conta o

assistente de administração,
acrescentando que, quando
a unidade demora para mandar os processos, são cobrados pelos alunos.
Completam a equipe da
divisão Maria do Carmo Rego
Rodrigues, Marcos Pereira
Guimarães, Leandro Costa da
Silva, Juliana Nunes Linhares
e Jânio Célio Rodrigues.
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PR-1

Protocolo
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Secretaria do Conselho
de Ensino de Graduação (CEG)

MARCO Aurélio, Maria de Fátima, Haroldo e Antônio Brito

O espaço da sala 804 acomoda muito mal os cinco
funcionários e as prateleiras
que vão do chão ao teto, repletas de processos. Haroldo
Gentil Silva, 31 de UFRJ e
há 10 anos na chefia do setor, informa que quando há
cancelamento de matrículas, eles chegam a abrir 200
processos por dia. Em meio
a pilhas de pastas contendo
as demandas de alunos da
UFRJ e de faculdades particulares, encontram-se também alguns processos administrativos de funcionários.
Segundo Haroldo, em dia

normal conseguem abrir de
15 a 20 processos e tramitar 200. Há 14 anos Antônio
Brito trabalha no Protocolo
e sempre reivindicou para
ele e os colegas o adicional
de insalubridade. “Fico chateado por não termos esse
direito reconhecido pela
universidade. Trabalhamos
em meio a armazenamento
de ácaros e outras bactérias, das 9h às 17, e há vários
anos”.
Marcos Aurélio Godinho
há 15 anos é acolhido pelo
Protocolo da PR-1 por falta
de espaço na PR-2.

Registros de Estudantes

EQUIPE garante: no DRE as tarefas se multiplicam

Trabalham na Divisão de
Registro de Estudantes (DRE)
12 técnicos-administrativos.
Fábio Márcio chefia a seção de
Assentamento, que responde
pelos acessos ao Siga e trâmites
processuais: trancamento de
matrícula, inclusão de disciplinas, mensagens para o boletim
escolar.
A seção de Matrícula cria o
registro do aluno e implanta no
sistema. Mas como há várias
formas de ingresso, é dureza o
ano inteiro, diz a chefe Valéria
Andrade Costa Maciel Mateus:
“Tudo passa por aqui: transferências, isenção de vestibular,
convênios, mudança de curso,
transferência ex-offício. Com o
Enem o trabalho dobrou, em

função da opção de dois cursos”.
É nesta divisão que fica o segundo maior arquivo da UFRJ.
Maria Bina de Oliveira tem 26
anos de DRE, faz a distribuição
dos processos e atende o público. Carlos Alberto Celestino
recebe o malote das unidades,
analisa o conteúdo e dá entrada no sistema. “Por dia são 200
processos”, informa. Maria das
Graças Souza Motta é taxativa:
“Quem disser que aqui ninguém trabalha está mentindo”.
Vilma Reginalda da Silva
auxilia a equipe levando e trazendo documentos do arquivo.
A DRE é responsável pela confecção e entrega das carteiras
de estudante.

SIMONE Marins

Embora uma debutante
da UFRJ (entrou por concurso
há menos de um ano) Simone Marins, secretária do CEG,
mostra-se à vontade com a
rotina de trabalho do Conselho, a qual define assim: “Convocamos para as reuniões às
quartas-feiras: as Câmaras Docente, Discente, Currículo, Legislação, Normas e Fomentos,
e as comissões. Informamos
sobre as demandas que apa-

JOÃO Simões e Rodrigo

recem através de processo ou
memorandos, auxiliamos em
viagens, cuidados dos contratos de substitutos (docentes)
e das vagas emergenciais, e de
outras questões que surgem
relacionadas a alunos. Recebemos em média 30 alunos
por semana e de 10 a 20 professores, depende do período
do ano. Há épocas em que o
trabalho aumenta muito”.
João Simões entrou na

UFRJ há três anos e também
foi direto para o CEG. Ele se
responsabiliza pela Câmara
Discente; Rodrigo, pela Câmara Docente, e a Érica, que
tem três meses de CEG, pelas Câmaras de Legislação e
Normas, das Comissões de
Monitoria e de Acesso. “Mas,
eventualmente, todos cuidam
de tudo, porque tem semanas
que chegam até 50 processos”,
esclarece João.

Divisão de Ensino
Também chamada de
“A casa das oito mulheres”,
esta divisão é agitada, porque assessora e auxilia, em
assuntos de ensino toda a
universidade. A diretora é
a professora da Escola de
Enfermagem Anna Nery,
Maria José Coelho, que
tem um longo histórico de
relação com o CEG em 33
anos de dedicação à UFRJ.
Ela é avaliadora de curso
institucional do Inep/MEC
e também de enfermagem
do Sistema Mercosul, e
também ainda dá aulas na
pós-graduação e é pesquisadora do CNPq.
O setor, detalha Maria José, é dividido pelas
seções de Cursos e Programas e de Legislação e
Normas. A seção de Cursos e Programas responde
por várias tarefas, como
avaliação de projetos pedagógicos novos, como a
criação de um novo curso
ou reformulação de currículo, implantação de novas disciplinas no sistema,
levantamento dos alunos
que correm risco de perder a matrícula por insuficiência de rendimento

MARIA José (blusa vermelha) e as demais profissisonais

por três períodos ou por
ultrapassar prazo máximo
de integralização curricular. “Assessoramos professor, coordenador e diretor
sobre qualquer dúvida de
ensino, mas a decisão sempre é da unidade”, ressalta
a diretora.
Esta seção também analisa os boletins de orientação acadêmica – que é o
documento que contém todas as informações sobre o
que foi feito na graduação,
e o resultado é entregue
à Divisão de Diplomas – e
arquiva diplomas de Dignidade Acadêmica, conferido ao aluno que cumpre
todos os prazos, reprova-

ção e atinge o coeficiente
de rendimento oito, analisa e aprova os processos
de solicitação de trabalho
de campo das unidades.
A segunda seção, de Legislação e Normas, assessora toda a universidade
em relação às legislações
do MEC e às institucionais.
Para isso, a equipe formada por uma pedagoga,
quatro técnicas em assuntos educacionais e duas
técnicas-administrativas,
lê diariamente a página do
MEC no Diário Oficial da
União, os boletins da UFRJ,
as resoluções do CEG e todas as publicações sobre
ensino superior.
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Escola Politécnica da UFRJ

Do Império aos dias

atuais, sempre no
centro da história

A Escola Politécnica da UFRJ
fez história no passado, porque foi
a primeira das Américas (incluindo os Estados Unidos). Com a escassez de engenheiros no país, a
unidade de ensino mais antiga da
UFRJ e mais populosa volta a ser
destaque no cenário nacional, por
continuar formando profissionais
do melhor gabarito para suprir o
mercado produtivo.
UMA PARTE DO CT – prédio onde fica a escola
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Escola

Os caminhos percorridos
até a Politécnica da UFRJ
A escola
encerra
uma parte
da história
do Brasil,
o que
justifica ter
seu próprio
museu

A Escola Politécnica da
UFRJ é derivada de outras
instituições. Começou como
Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho,
em 1792. No dia 17 de dezembro de 1810, data de
aniversário da rainha Dona
Maria (“a Louca”), D. João VI
a transformou na Academia
Real Militar.
De 1822 a 1839, passou
a denominar-se Academia
Imperial da Corte. Até 1858
foi a Escola Militar da Corte,
sendo sucedida até 1874
pela Escola Central, que por
sua vez deu lugar à Escola
Politécnica. Em 1937,passou
a chamar-se Escola Nacional
de Engenharia. Em 1965 foi
transformada na Escola de
Engenharia da UFRJ e, em
2002 rebatizada de Escola
Politécnica da UFRJ.
Esse histórico comprova
que a unidade é a mais antiga da UFRJ e também a mais
antiga escola de engenharia
das Américas. Em 2010, a Escola Politécnica completou
218 anos. A primeira sede,
quando ainda era Real Aca-

demia de Artilharia, Fortificação e Desenho, foi na Casa
do Trem, onde depois funcionou o Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro. Atualmente a construção abriga o Museu Histórico Nacional.
Largo de São Francisco
O prédio, que seria a catedral do Rio de Janeiro e
que levou anos em construção, acabou concluído para
ser a sede da Academia Real
Militar. Ficava no Largo de
São Francisco, onde hoje é o
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), e entrou
para a história por ter sido
o primeiro imóvel construído para receber uma instituição de ensino. Nele funcionaram também a Escola
Militar, a Escola Central, a
Escola Politécnica, a Escola Nacional de Engenharia
e a Escola de Engenharia
da UFRJ, que em 1962 foi
transferida a Cidade Universitária, na ilha do Fundão.
Na antiga Escola Politécnica, no Largo de São
Francisco, a rotina não se

limitava às aulas. O prédio
foi palco de inúmeros acontecimentos realizados pela
primeira vez no Brasil. Um
deles foi a 1ª Exposição de
Produtos Naturais e Industriais, aberta no dia 2 de dezembro de 1861, com inauguração solene que contou
com a presença da família
imperial. O maestro Antônio Carlos Gomes foi o autor
do Hino da Exposição.
Nos 44 dias da exposição, um acontecimento que
mexeu com a vida pacata
da capital do império, foi
visitada por 50.739 pessoas, que correspondia a um
quarto da população total
da cidade, dos quais 32.286
pagaram ingressos, rendendo mais de 15 mil contos
de réis. O evento foi preparatório para a participação
do Brasil na grande Exposição Universal de Londres,
em 1862, para onde foram
enviados os produtores expostos considerados os melhores, num total de 20.128,
procedentes de 2.374 expositores, da corte e das
Foto: Arquivo

A CONSTRUÇÃO – a primeira sede da escola, em 1792, quando era chamada Real Academia de Artilharia, Fortificação
e Desenho. Depois abrigou a Casa do Trem, onde o corpo de Tiradentes foi esquartejado, e o Arsenal de Guerra da
Marinha, e hoje o Museu Histórico Nacional

províncias. Os produtos estavam classificados em 35
grupos e representavam a
indústria agrícola, fabril,
manual e metalúrgica; componentes químicos, artes,
belas artes e mecânica.
Museu da
Politécnica
Fica no prédio do Centro Tecnológico e o acervo
é composto de centenas de
peças, incluindo aparelhos
de antigos laboratórios, alguns muito curiosos e raros,
mobília muito antiga, que
pertenceu a gabinete de
diretores desde a época de
Rio Branco, quadros de formaturas, diplomas e retratos de alunos ilustres, como
do engenheiro Antônio Rebouças, e outros objetos
que contam a história da
unidade até os dias atuais.
Entre as preciosidades
preservadas no museu encontram-se as primeiras radiografias feitas no Brasil,
cujo responsável foi o professor Henrique Morize, em
1896. É motivo de orgulho
hoje para a Escola Politécnica da UFRJ ter sido a realizadora desta importante
tarefa.
O museu é dirigido pelo
ex-diretor da Escola Politécnica da UFRJ, Helói Moreira.
“Você está entrando na
melhor escola de engenharia do Brasil”
Estes são os dizeres da
faixa estendida no hall de
entrada da Escola Politécnica da UFRJ a cada início de
semestre. Uma maneira especial de a direção dar boas-vindas aos novos alunos
da unidade.
“A faixa foi idealizada na
gestão do professor Helói
Moreira (1995-2005) e já
foi citada por um orador em
discurso de formatura”conta
Erickson Almendra, ex-aluno da UFRJ que seguiu a
carreira de professor.
NOTA
parte das informações desta página foram extraídas do livro Escola
Politécnica da UFRJ, a mais antiga
das Américas, 1972: das origens à
atualidade, de Pedro Carlos da Silva
Telles, formado pela Escola Nacional
de Engenharia e ex-professor da Escola de Engenharia da UFRJ.

Politécnica da UFRJ
Uma luz vermelha ameaça o céu de quase brigadeiro
da economia brasileira.
Nada a ver com a crise
europeia e subida do dólar.
O problema é a falta de
engenheiros para atender
à demanda do mercado
produtivo. A escassez desses
profissionais para todas as
áreas de trabalho é antiga,
mas somente nos últimos
nove anos passou a ser de
fato sentida. Atualmente, registrados no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea)
e no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura
(Crea), são cerca de 600
mil engenheiros – média
de seis profissionais para
cada mil trabalhadores,
enquanto nos Estados Unidos essa proporção é de 25
engenheiros. O déficit anual
de engenheiros no Brasil é
de mais de 20 mil/ano, e a
previsão da Confederação
Nacional da Indústria é que
até 2012 faltarão cerca de
150 mil engenheiros para
preencher as vagas que estão surgindo nas empresas
de todos os setores. Análises
pessimistas preveem atrasos
nas obras do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), da Copa de 2014
e das Olimpíadas no Rio
de Janeiro em 2016 em
consequência do reduzido
número de engenheiros.
Politécnica faz sua parte
O diretor da Escola Politécnica, a mais antiga unidade da UFRJ, Erickson Rocha e
Almendra, reforça as preocupações das entidades ao afirmar que a carência de engenheiros no país é catastrófica.
“O déficit é enorme, temos
que importar engenheiros”,
afirma. Realidade que levou
a Capes e a Fundação Getulio
Vargas a reunir instituições
como a Coppe e a Politécnica, no início deste mês, em
workshop que discutiu propostas de como formar mais
engenheiros para o país.
No fim deste ano, a Escola
Politécnica põe no mercado
de trabalho 500 engenheiros.
Desde a criação do curso, em
1854, a unidade já formou 23
mil profissionais. Segundo Erickson Almendra, a década de
1980 foi a pior em evasão de
alunos: 60%, em virtude do
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Forma mão de obra
essencial ao país
Fotos: Emanuel Marinho

A ESCOLA se estende por vários corredores, sempre
cheios de alunos, observados pelo diretor Erickson
Almendra (ao lado)

baixo crescimento da economia e da pouca oferta de empregos para engenheiros. Mas,
hoje, ao contrário, há excesso
de alunos, garante o diretor.
Anualmente, a escola
oferece 900 vagas. A grande quantidade de alunos faz
com que o diretor reivindique
mais salas de aulas. Devido à
falta de espaços, as provas de
todas as disciplinas dos quatro primeiros períodos são
aplicadas à noite, quando as
turmas são divididas. Colar é
uma das coisas não permitidas aos estudantes de engenharia da UFRJ pelo professor Erickson Almendra.
Formação de excelência
O mercado de trabalho
reconhece os engenheiros
formados na Escola Politécnica. Segundo Almendra, a
definição de um executivo da
Vale Sul exprime bem o con-

ceito que os engenheiros formados pela unidade desfrutam no mercado: “Se é para o
coração da empresa, tem que
ser da UFRJ”. Para o professor, a fórmula é simples: “O
curso é difícil, mas pegamos
os melhores alunos da cidade, e com uma boa matériaprima e o melhor ensino o
resultado tem que ser bom”.
Por isso o que não falta
aos alunos da Politécnica é
oferta de estágio. A escola
tem várias parcerias com empresas. Outro diferencial na
formação dos profissionais
são os laboratórios de ponta
que a unidade possui, únicos
no país, e os laboratórios didáticos específicos para alunos da graduação.
Um dos destaques da escola é o Centro Experimental
de Saneamento Ambiental,
que atende a Coppe, treina
e forma operadores para as

centrais de esgotos de todo o
Estado do Rio de Janeiro.

e avançado utilizados pelos
alunos em pesquisas.

A escola e a Coppe
De acordo com Almendra,
é difícil entender a relação
da Escola Politécnica com a
Coppe, que é outra unidade
da UFRJ, porque não são tão
distintas assim. E compara:
“Somos um corpo com duas
cabeças”. Para o diretor, uma
das vantagens da parceria é o
conforto. “Duvido que a UFRJ
tenha alunos com instalações
tão boas como as nossas. Todas as salas têm ar condicionado e datashow”.
A Coppe é responsável
pela pós-graduação em engenharia, mas a maior parte
dos professores atuam nas
duas unidades. Pertencem à
Coppe os laboratórios mais
completos e equipados com
o que há de mais moderno

A mais populosa
A Escola Politécnica está
distribuída em quase todos
os blocos do Centro Tecnológico, que vai do A ao H. Somente está fora dos blocos
B e C, mas em compensação
ocupa o bloco F inteiro. Tem
4.900 alunos ativos na graduação, 1.200 na pós-graduação lato sensu e 300 no mestrado profissional. “Somos a
maior unidade em número
de alunos e em oferta de vagas”, orgulha-se o diretor.
Na graduação, a escola
oferece 13 especialidades de
engenharias, sendo que as
mais procuradas atualmente
são de produção, controle e
automação, computação, infraestrutura e engenharia de
petróleo.

4 – UNIDADES DA UFRJ

Escola Politécnica da UFRJ

Rompendo barreiras do preconceito
A Escola Politécnica da UFRJ talvez tenha sido a primeira unidade a ter um
professor negro e concursado que foi o engenheiro André Rebouças, formado pela própria universidade.
No reinado, a Politécnica foi o centro de muitos acontecimentos que
eclodiam na cidade, relembra Erickson Almendra, que não se cansa de passar a limpo a história da unidade. A Abolição da Escravatura, por exemplo,
foi tramada dentro dos muros da escola e teve como um dos articuladores

Benjamim Constant, professor do curso de engenharia. “A Proclamação da
República era discutida abertamente na escola, pois vários professores eram
republicanos”, informa Almendra, acrescentando que, desde sua origem, a
Escola Politécnica testemunhou fatos históricos relevantes. “O corpo do mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes, foi esquartejado na Casa do Trem, a
primeira sede da unidade”, mais um exemplo que comprova a participação da
escola, através dos séculos, na vida brasileira.

Rotina acelerada
São 228 professores e 161
técnicos-administrativos os
responsáveis por fazer a unidade funcionar, e bem. As
tarefas são divididas entre
antigos e novatos, sem distinção. Alexandre Herculano,
33 anos de idade e cinco de
UFRJ, assume várias responsabilidades.
“Secretario o diretor e a
Comissão de Alocação de Vagas para Docentes, e faço parte da Comissão de Eventos,
que organiza colação de grau,
seminários, jornadas, cerimonial, contrata empresas,
entre outras atividades. Chego às 8h30 e saio às 16h30”.
Quando sai da universidade, Alexandre assume outro
personagem: de professor
de matemática numa escola
particular. Aos sábados, das
8h às 12h, é tutor concursado na UniRio com bolsa
da Capes. “Gosto de tudo o
que faço e de trabalhar nesta unidade, porque a direção
procura pôr o funcionário em
áreas compatíveis com a sua
formação”, disse o assistente
administrativo.
Maria da Graça Andrade
Gil tem 24 anos de Escola Politécnica e, atualmente, chefia o Departamento de Pessoal, onde o trabalho nunca
acaba. Ela conta que chega
às 8h30, mas não tem hora
para sair. Corre para cumprir
prazos curtos e corridos; no
entanto, o que mais a cansa é repetir a mesma informação toda hora. “Conheço
todo mundo, pois tudo passa
pelo DP. Todos querem alguma coisa, sempre, e eu faço
o que está ao meu alcance”,
afirma.
Lana Azevedo começou
na Politécnica há 25 anos
atendendo na recepção, por
isso conhece toda a escola.
“Sinto-me bem aqui, apesar
de trabalhar muito. Mas gosto da dinâmica e da relação
que estabeleci com as pessoas”. Lana é substituta de Ma-

ria da Graça e cuida de tudo
dos funcionários. Diz que, às
vezes, o setor se transforma
em divã de analista, onde os
colegas desabafam e choram
seus problemas: “A gente
ouve e colabora dentro do
possível”.
A equipe é completada
por Maria Célia Gomes, contratada pela CLT. “Gosto daqui porque é sempre a mesma coisa. Saber passar pelos
aborrecimentos garante a
permanência no trabalho”,
ensina a funcionária.
Silvia da Conceição Souza
é auxiliar administrativa há
17 anos da UFRJ, sendo que
os últimos 14 anos passou
na Escola Politécnica e sempre no gabinete do diretor,
atendendo alunos, professores, técnicos-administrativos
e o público externo. “Estou
acostumada a essa rotina e
sentiria muito se houvesse
mudança. Gosto de atender,
ajudar as pessoas. Todo final
de semestre, por exemplo, é
muito corrido, com aluno pedindo revisão de prova, querendo saber a nota, entregar
trabalho fora de prazo, atrás
de estágio. Não se vê o tempo
passar.” Formada em ciências
contábeis, Silvia reivindica da
universidade mais cursos de
capacitação, porque se preocupa com a qualidade do
atendimento que presta à comunidade universitária.
Ivonete Remate Kroll é
recém-concursada da UFRJ
e está na Politécnica há menos de dois anos. Advogada
(atende clientes particulares), bilingue (fala inglês e
alemão) ela cumpre uma rotina como secretária executiva da direção de tirar o fôlego, que começa às 10h e não
tem hora para acabar. “Faço
o controle dos intercâmbios,
atendo clientes internacionais e outras universidades,
faço contatos com hotéis no
exterior, organizo a agenda
do diretor e responde seus

e-mails, elaboro roteiro de
viagens”.
Claudia Morgado é professora de engenharia legal
e social e governança de risco, desde 1997, e coordena
o primeiro mestrado profissional aprovado pela Capes
para a UFRJ, que é de engenharia ambiental. Ela foi
diretora adjunta de Pessoal
na administração do professor Helói Moreira e presidiu
a Câmara Mista do Ceg/Cepeg.
Para ela, é “uma honra e

um desafio ser professora da
Politécnica, a primeira escola de engenharia das Américas, incluindo os Estados
Unidos”. Sobre o mestrado
profissional, explica que o
curso atende a um público
de profissionais que demandam uma formação científica voltada para a inovação
e inserção social no mundo
do trabalho. Mas o título
de mestre tem as mesmas
prerrogativas do tradicional
mestrado. “Hoje o mestrado profissional é um produ-

to acadêmico que atende a
demanda social de formação
de mestres para o mundo do
trabalho. Foram oito anos
para aprová-lo dentro da
UFRJ: em 2001, foi aprovado
na Capes, e no Ceg e Conselho Universitário em 2007.
Atualmente, são mais de
400 alunos por ano”. Segundo Claudia, a modalidade de
mestrado não conta com recursos da Capes ou de outra
financiadora, sendo autofinanciável, mas a universidade busca patrocinadores.
Fotos: Emanuel Marinho
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Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira

IPPMG

Uma fonte de vida de plantão 24 horas
É o único hospital pediátrico no Estado do Rio de
Janeiro com emergência
aberta 24 horas. Atende
todas as especialidades
médicas (ao todo são mais
de 15), em situações de
média e alta complexidade. Por dia, o movimento
chega a 400 prontuários.
São 54 leitos distribuídos por sete enfermarias,
sendo duas para crianças
de 30 dias a dois anos de
idade (lactantes); duas de
pré-escolar e escola, pacientes de dois a 12 anos;
uma enfermaria cirúrgica;
uma enfermaria de curta
permanência e uma de
hematologia.
Já na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são
disponibilizados dez leitos, seis pediátricos e quatro neonatais cirúrgicos.

No hospital-dia, seis leitos,
onde são acolhidas crianças
que fazem procedimentos
ambulatoriais e precisam
permanecer no hospital por
um período de até oito horas. Por enquanto, o hospital conta com apenas uma
sala de cirurgia, mas no
próximo ano inaugura um
complexo cirúrgico com três
salas. O projeto está a cargo da Reitoria, que cuida de
agilizar o envio de recursos
para as obras.
O ambulatório de pediatria e especialidades
disponibiliza diariamente
100 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro pelo sistema
de regulação de vagas para
pacientes. Além disso, existem os programas que funcionam de segunda a sexta-feira e que levam uma

multidão à unidade hospitalar na Cidade Universitária, tais como: Programa
de Gestantes e Crianças
Portadoras de HIV; Programa de Terapia Nutricional;
Programa de Anemia Falciforme; Programa de Reumatologia; e Programa de
Reposição Enzimática para
Pacientes da Genética –
portadores da doença mucopolissacaridose.
Funcionários são 800,
sendo 250 extraquadro.
“Todos trabalham com paixão, independentemente
do vínculo”, faz questão de
dizer o vice-diretor, Bruno
Leite Moreira. Ele é o primeiro enfermeiro eleito
para um cargo de direção
no hospital, onde trabalha
há 25 anos.
Sem risco de errar, pode-se afirmar que o Insti-

tuto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira
(IPPMG) é a mais importante unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) com a
qual a população infantil do
Sudeste conta atualmente
para tratar doenças graves
e complexas, o que justifica
a grande procura por parte
de todas as regiões do estado.
O IPPMG foi incorporado à Universidade do Brasil
em 13 de janeiro de 1937, e
em 1953 ganhou finalmente um endereço próprio,
constituindo-se na primeira
unidade da UFRJ a povoar a
Cidade Universitária na ilha
do Fundão. Neste mesmo
ano, o prédio do hospital
idealizado pelo arquiteto
Jorge Machado Moreira foi
o vencedor do prêmio na
categoria Edificação Hos-

pitalar, na 2ª Bienal de
Arquitetura do Estado de
São Paulo.
Ao longo de todos estes anos, o que sempre
chamou a atenção no estilo moderno do IPPMG
foram os jardins e os
paineis de azulejos idealizados pelo paisagista
Roberto Burle Marx. Dos
canteiros desenhados e
das plantas nada restam.
A natureza talhada do artista não sobreviveu às
obras de reforma no prédio – embora tenham sido
poucas –, principalmente
pela insensibilidade dos
administradores. Alguns
dos belos desenhos em
azulejos nas paredes externas sobrevivem sofrivelmente e podem ainda
ser admirados na entrada
da emergência.
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Ensino in loco da pediatria
Com o IPPMG, a UFRJ
inova na formação de profissionais médicos. O Departamento de Pediatria
da Faculdade de Medicina
funciona dentro do hospital.
As aulas do curso de graduação são ministradas lá, além
das várias pós oferecidas. O
vaievém de alunos e professores chega a congestionar
os corredores. Mas a mistura radical de profissionais
em pleno exercício de suas
atividades com aprendizes
e mestres oferece ao velho
IPPMG um ar de renovação
saudável. Um dos docentes da unidade é o diretor
Edimilson Migowski. Ele leciona a disciplina eletiva de
vacina, bastante concorrida
por sinal.

COMITÊ DE
ÉTICA E PESQUISA

Criado em 2000, o Comitê
de Ética e Pesquisa em Seres
Humanos do IPPMG é uma
boa novidade, pois nem todas
as unidades hospitalares têm
um, embora devessem. Sônia
Regina Pereira de Aguiar, 24
anos de UFRJ e 23 de IPPMG,
secretaria o comitê e explica
que por lá passam os projetos de pesquisa e materiais
relativos à pesquisa a serem
levados a congressos e outros
eventos acadêmicos.
A cada 15 dias, os 12 integrantes do comitê (professores e alunos de mestrado e
doutorado) se reúnem para
analisar os projetos, aproválos ou não. “A média é 55
projetos cadastrados anualmente. De setembro de 2000
a 2010, entraram 547, sendo
aprovados 479”, contabiliza
Sônia Regina, que antes de
trabalhar na UFRJ era professora de matemática de escolas particulares.

SETORES CONSIDERADOS VITAIS
O vice-diretor destaca alguns setores importantes no
hospital. Um deles é o materno-infantil, que atende gestantes e recém-nascidos. “Estamos revendo o materno,
porque fazer puericultura talvez não esteja mais no perfil
do instituto, que é de média
e alta complexidade”, antecipa Bruno, prevendo o final
de uma discussão conceitual
interna da unidade que ainda
demorará a ser concluída.
A sala de imunização é outro local valorizado no hospital. Lá são oferecidos todos os
tipos de vacinas infantis o ano
todo. O laboratório geral também entrou na lista de Bruno.
“É muito bem montado e de
excelência, com certificação
de órgãos externos de controle de qualidade”, informou. A
radiologia é outro setor bem
requisitado.
Mas o setor de quimioterapia ambulatorial é especial.
Ao invés de causar arrepios
aos pacientes obrigados a
passar nele a maior parte
do tratamento, que dura em
média 18 meses, atrai pelo
colorido e conforto. Porque
o IPPMG é uma das quatro

BRUNO Leite Moreira, vice-diretor da unidade

unidades de saúde do Rio de
Janeiro onde foi implantado
o projeto Aquário Carioca,
resultado da parceria entre
o coreógrafo Gringo Cardia e
o Instituto Desiderata. “É um
espaço lúdico para as crianças que tratam aqui principalmente leucemia”, define
Bruno o ambiente físico da
sala de quimioterapia transformado no mundo mágico
do fundo do mar.

PROJEÇÕES FUTURAS
A expectativa, segundo Bruno, é um 2012 cheio
de boas novidades para o
IPPMG. Ele conta que está
em negociação com a Reitoria a recuperação da fachada
do instituto – “Urge o resgate
da parte externa”, sentencia.
A emergência, diz, já foi re-

formada, assim como outros
setores, entre eles o hospitaldia e a UTI. Já a UPI e o ambulatório estão dentro do projeto para o próximo ano, e as
obras previstas têm o apoio
do prefeito da UFRJ, Ivan Carmo, e do vice-prefeito, Paulo
Maia.

A DURA ROTINA DAS SECRETÁRIAS
Fotos: Emanuel Marinho

LEDA Carvalho e Márcia Oliveira

ROBERTO Barreto de Vasconcelos

A secretaria da direção
é tão movimentada que até
parece recepção de hospital.
O telefone não para, as pessoas não param de entrar e
pedir alguma coisa. “É tudo
com urgência, pra ontem. Os
assuntos e as solicitações vão
de um extremo a outro. Por
aqui passam todas as deman-

trabalho. Ela divide as tarefas
com Márcia Oliveira – “mais
de 20 anos na direção do instituto” –, Penha Rocha, chefe
do setor, que conseguiu finalmente tirar uns dias de férias.
Completa o staff da secretaria Roberto Barreto de Vasconcelos, contínuo, com 24 de
IPPMG e um ex-terceirizado.

das. É um universo de tanta
coisa e de gente de todos os
setores. Às vezes vêm mãezinhas procurando ajuda para
alguma dificuldade e eu as
encaminho para a Ouvidoria”.
O desabafo, porém bem humorado, é da Leda Carvalho,
que tem 18 anos de IPPMG
e sempre naquele local de

“Meu trabalho é entregar e
apanhar documentos, buscar doações com a Kombi, e
muitas vezes atendo outros
setores. Chego às 8h e saio às
16h, mas às vezes passo do
horário. Por levar tudo na esportiva e conhecer todo mundo, gosto do IPPMG”, afirma o
técnico-administrativo.
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Núcleo essencial para os pacientes
A enfermeira Regina Tirre
Carnevale Mercandante coordena o Núcleo de Humanização, que faz parte da política
nacional voltada para o SUS.
“Coordeno as parcerias da
humanização, como Doutores Palhaços, Biblioteca Viva,
Classe Hospitalar, projeto dos
Murais e Recreação”, explica
a técnica-administrativa, que
atua há 24 anos no IPPMG.
Cada projeto tem um coordenador, e o núcleo é um
facilitador para a entrada e o
desenvolvimento de projetos
na unidade. Classe hospitalar,
por exemplo, garante à criança internada continuar o ano
letivo escolar. Três professores
cedidos pela rede municipal
de educação ministram aulas
todas as tardes aos pequenos.
A Biblioteca Viva ajuda
a criança a aceitar a doença
em situação de internação
prolongada, incutindo nela o
prazer da leitura, que ajuda na
diminuição do estresse causa-

REGINA Tirre Mercandante

do pelo ambiente hospitalar.
Infelizmente este projeto, implantado em 2001 com ajuda
da iniciativa privada, encontra-se sem financiamento.
Há muitos outros projetos e trabalhos de humanização desenvolvidos dentro do
IPPMG, como, por exemplo, o
da ONG Recomeçar, que atende os internos e seus familiares na pós-alta hospitalar para
evitar o ciclo: doença, internação, alta, pobreza, re-internação, óbito. São disponibilizados recursos materiais como
cestas básicas, remédios, leites especiais, auxílio transporte, utensílios necessários para
a melhoria do cuidado com os
doentes, tais como filtros de
água, nebulizadores e carrinhos de bebês. Além de realização de atividades socioeducativas e de geração de renda
voltadas para o fortalecimento da cidadania, autoestima e
melhoria da qualidade de vida
da família.

O núcleo realiza também
a Oficina de Acolhimento do
IPPMG, projeto dirigido aos
trabalhadores do instituto. A
primeira oficina já foi realizada e no dia 16 de novembro
está prevista a segunda. O
objetivo, informa Regina, é
proporcionar o encontro dos
profissionais envolvidos na recepção dos pacientes e familiares para que possam refletir
sobre a importância desta atividade, conversar sobre as dificuldades existentes e trazer
para uma “roda de conversa”
sugestões e propostas, para
que se possa melhorar os processos de trabalho.
Na opinião de Regina Tirre,
“não basta ter conhecimento
científico para trabalhar no
IPPMG. É preciso dedicação e
amor ao que se faz para conseguir vencer as dificuldades
e atender os necessitados.
O nosso objetivo é trabalhar
cada vez melhor para a melhoria da assistência”.

REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME
O IPPMG é centro de
referência no tratamento
da anemia falciforme, cujo
programa que desenvolve
faz parte rede estadual de
saúde. Três médicos tocam
o trabalho e atendem os
pacientes: Patrícia Olga,
Paulo Ivo (responsável pelo
programa na Secretaria estadual de Saúde) e Elisabeth Frossard.
No IPPMG, o programa
acompanha crianças do
zero a 13 anos de idade. A
doença pode ser diagnosticada no próprio instituto
ou o paciente é encaminhado por outros serviços
de saúde. Atualmente, 150
crianças estão em tratamento, e a média de idade
é de sete anos. A médica
Patrícia Olga explica como
é o tratamento.
“O tratamento é ambulatorial, com consulta de
rotina a cada quatro meses, acompanhada de exames laboratoriais: sangue
e filmagem. Os pacientes
fazem uso de vitaminas de
ácido fólico, recebem vacinas especiais e prevenção
secundária contra infecção: antibióticos até os cin-

Fotos: Emanuel Marinho

co anos que são ministradas no IPPMG.”
Quando completam 13
anos, os pacientes são encaminhados a outros centros de referência da doença que existem no Rio
de Janeiro: Hospital Pedro
Ernesto (Uerj), Servidores
do Estado e Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho/UFRJ.

A doença falciforne

“É uma anemia crônica, hereditária, originária
da raça negra, provoca
crises de dor, hemolítica (destruição rápida das
células vermelhas do sangue), com risco aumentado para infecção e anemia
que leva à necessidade de
transfusão sanguínea”, informa a médica do IPPMG.
Segundo Patrícia Olga,
a doença já não pode mais
ser definida como exclusiva dos povos afrodescendentes, em consequência da miscigenação, mas
como uma doença genética mais comum no Brasil.
A maior incidência dela
ocorre nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte.

AMBULATÓRIO: pacientes do entorno e até de outros estados

Sendo pouca diagnóstica
na região Sul, onde predomina a raça branca.

Diagnóstico

O teste do pezinho realizado nos bebês na triagem neonatal determina
se a criança é ou não portadora da doença falciforme. Esse exame é realizado no IPPMG.

Qualidade de vida

“O tratamento preventivo garante uma boa
qualidade de vida para
os portadores da doença,
e consiste nas consultas
médicas periódicas e nas
vacinas”, recomenda Patrícia Olga. Caso contrário,
a pessoa corre risco de infecção que pode levar à
morte.

Objetivo da equipe

Segundo a médica, o objetivo dos envolvidos com
o programa é “diminuir o
absenteísmo da escola e
inserir a criança que faz o
tratamento no mercado de
trabalho futuro”. “Não são
doentes falciformes e, sim,
pessoas portadoras de uma
doença crônica”, frisa Patrícia Olga.
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O mistério da sala 12
A sala 12 faz parte da Divisão Médica e fica no primeiro andar do IPPMG, junto ao
ambulatório. Para desespero
das técnicas-administrativas
Fernanda Martinho e Fernanda Góes é para lá que todos se dirigem quando precisam de qualquer informação
ou se deparam com alguma
dificuldade, como, por exemplo, o médico faltou. Até os
profissionais do instituto recorrem à sala 12 para solução
de problemas relacionados
às rotinas de atendimento ao
público.
“Por dia, atendemos mais
de 60 pessoas”, informa Fernanda Góes, há oito anos no
IPPMG. Mas a sala 12 não é
um balcão de informações; é
o setor responsável pela marcação de consultas para duas
especialidades dentro da
unidade – neurologia e cirurgia, e funciona como Núcleo
Interno de Regulação (NIR) –
uma exigência do governo federal aos hospitais públicos,
para gerenciamento interno
de leitos e encaminhamentos de pacientes para a rede
pública através do Sisreg ambulatorial.
Na sala 12 são feitos os
encaminhamentos para médicos e exames que a instituição não atende ou de

crianças fora da faixa etária
de atendimento, ou seja, 13
anos. A tarefa é realizada
pelo computador. “Assim que
se tem uma resposta, entro
em contato com a família por
telefone, e uma pessoa vem
aqui pegar a autorização para

TESTEMUNHA DOS FATOS
Há 38 anos Marcílio
Lourenço assiste as transformações do IPPMG.
“Testemunhei o fechamento da quinta enfermaria, na década de 1970,
que tratava dos pacientes
do diretor Cesar Perneta, e vi nascer no lugar a
creche para os filhos dos
trabalhadores da UFRJ,
por iniciativa da diretora Dalva Sayeg”, conta o
té c n i co - a d m i n i st rat i vo,
que já trabalhou no setor
de Patrimônio e Compra
e agora está no de Aquisições. Ele entrou na UFRJ
aos 16 anos de idade e
fez prova interna do Dasp
para chegar ao quadro de
funcionários da universidade.
“O IPPMG presta um
serviço relevante à população e é importante
para a rede pública do

nda Martinho

tada) e Ferna

Góes (sen
FERNANDA

SUS, porque desafoga o
atendimento infantil que
é ruim no Rio de Janeiro, que conta com poucas
unidades. Mas o instituto
e os outros HUs se diferenciam dos hospitais de
assistência por realizarem
pesquisas. Correm atrás
da cura de doenças”, ressalta Marcílio. Ele não vê
falhas no IPPMG – “não é
bairrismo”, avisa. “Vejo
é muita burocracia que
vem de Brasília e que
atrapalha a rotina do hospital. Deveria ser diferente, porque tem vidas em
jogo”, afirma o funcionário, cujas queixas dizem
respeito à compras de insumos essenciais ao funcionamento da unidade,
mas que depende de licitação pública, semelhante à aquisição de equipamentos.

onde tem vaga”, detalha Fernanda Góes.
O sistema começou a operar no dia 15 de junho deste
ano, e Fernanda já conseguiu
reduzir a fila de espera para
ressonância magnética e eletroencefalograma com ou
sem sedação, exames que o

IPPMG não realiza porque
não tem os aparelhos. “Até
hoje já atendi a 500 pedidos
para exames e consultas,
dos quais a maior parte já foi
aprovada e o restante continua pendente por questões
relacionadas com a rede pública de saúde”, complemen-

ta a funcionária.
Há 28 anos no IPPMG,
Fernanda Martinho é responsável pelo cartão nacional do
SUS. “Sinto orgulho do meu
trabalho, porque ajudo a garantir para as pessoas o atendimento na rede de saúde
pública”, disse.
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A ciência vista sob

um novo ângulo

Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) faz
história na UFRJ por oferecer oportunidade a
jovens do ensino médio de escolas públicas de
se tornarem cientistas. O projeto Jovens Talentosos “descobriu” Wagner Seixas quando este
tinha 17 anos. Hoje ele coordena a extensão da
unidade.
A ousadia do IBqM tem um responsável: o
pesquisador Leopoldo de Meis. Em 1995, ele
criou o Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências. O objetivo era unir alunos
de áreas distintas, como jornalismo e dança, por
exemplo, para difundir a ciência.
Na ocasião, Leopoldo de Meis convidou estudantes da Escola de Belas Artes para colaborar na feitura de material didático sobre ciência.
Foram produzidos quadros, livros em quadrinhos e vídeos. E até hoje o núcleo de arte funciona na sala do professor.

A ciência e as artes juntas. O IBqM mistura os saberes por meio do Programa de
Educação, Gestão e Difusão em Biociências, criado em 1995 por Leopoldo de Meis.
O cientista, inquieto, que deu alma ao IBqM.
A parceria com a Belas Artes resultou na criação do núcleo que transforma a
ciência produzida pelo IBqM em um produto fácil de ser compreendido por leigos.
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Uma unidade
inovadora e humana
Os profissionais e alunos
do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) dividem
corredores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) com
outras unidades e geladeiras
que conservam os materiais
de laboratório. O IBqM está
espalhado pelos blocos E, H,
D, B e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF).
Mesmo enfrentando o
problema da descentralização exagerada e a falta de
funcionários, o instituto conserva seu olhar social sobre
a pesquisa, programas de
extensão e a formação, enquanto busca alternativas às
dificuldades. Afinal, o IBqM
é uma criança entre as dezenas de institutos que compõem a UFRJ.
Histórico
Há sete anos, o Instituto
de Bioquímica Médica era

apenas um departamento
criado em 1966 pelo Instituto
de Ciências Biomédicas (ICB).
Com a chegada, em 1978, do
professor Leopoldo de Meis
e equipe, começou a se tornar um importante centro de
pesquisa.
O IBqM foi criado em dezembro de 2004, e já nasceu
com uma dimensão política
e administrativa não condizente com o espaço físico
que ocupava. Então, há cinco
anos, sob a direção de Débora Fougel, foi iniciado o projeto “Fronteiras do Diagnóstico
e das Terapias das Doenças
Prevalentes do Século XXI,
que prevê a construção de
um novo prédio no CCS que
reunirá quatro unidades:
IBqM, ICB, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) e Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes
(IMPPG). A ocupação está
prevista para 2013.

Fotos: Emanuel Marinho

QUADROS produzidos pelos alunos da Belas Artes enfeitam os corredores do instituto
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Um pesquisador e
mil ideias
Fotos: Emanuel Marinho

O professor Leopoldo de
Meis foi o primeiro a perceber que era importante ensinar ciências de maneira lúdica para atrair mais pessoas.
Em 1985, motivou alunos
do instituto a instigar a ciência nas pessoas. O resultado
foi a implantação do projeto
Curso de Férias, que é ministrado em janeiro e julho, cujo
foco são alunos e professores
de escolas públicas.
Ao contrário das aulas
teóricas tradicionais, os alunos do curso não recebem
o conhecimento pronto. São
obrigados a buscá-lo por conta própria, assistidos pelos
monitores. “O aluno mete a
mão na massa. Ele tem que
se comportar como cientista
para responder às suas dúvidas”, explica Wagner Seixas,
professor e coordenador da
extensão.
Os alunos que mais se destacam são chamados para integrar o projeto Jovens Talentosos, que consiste em uma
bolsa de estágio para desenvolver um projeto experimental em um dos laboratórios do
IBqM, sob supervisão de um
aluno de pós-graduação e de
um professor. O estágio dura
até o estudante entrar na faculdade. Wagner é um desses exemplos. Aos 17 anos,
quando cursava o ensino
médio, participou do projeto. Em 2007 foi aprovado no
concurso de docente da UFRJ
e hoje é PhD.
Impulsionado pelo Curso
de Férias, Leopoldo de Meis
criou o Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências em 1995. A ideia é
ter o aluno de bioquímica ao
lado do aluno de artes, dança e jornalismo, por exemplo,
na difusão da ciência. Com o
mesmo objetivo, na mesma
época convidou alunos da Escola de Belas Artes para ajudar na produção de quadros
– que enfeitam corredores do
CCS –, livros em quadrinhos e
vídeos educativos. A iniciativa resultou no núcleo de arte
instalado no laboratório do
professor.
Motivada, Cláudia Jurberg, jornalista e funcionária cedida da Fiocruz há oito

anos, decidiu fazer o curso. Ao
concluí-lo, foi convidada pela
orientadora Vivian Rumjanek
a integrar o Programa de
Oncobiologia do instituto.
Hoje, ela coordena o núcleo
de difusão do programa que
reúne 300 pesquisadores
do Inca, Uerj, Fiocruz, UFRJ
e UFF. Também realiza pesquisas, como, por exemplo,
sobre a maneira que a mídia
divulga o tema câncer.
O IBqM tem um canal no
YouTube com os vídeos da
Oncobiologia, e em breve,
será lançado o museu virtual
do câncer, que terá histórias,
jogos e vídeos interativos.

MST DENTRO DA ESS

LEOPOLDO
de Meis (alto);
o diretor da
unidade, Mário
Alberto Cardoso
da Silva Neto; e
Wagner Seixas,
coordenador de
extensão
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SEMINÁRIOS SR. DINO
Com o objetivo de agregar conhecimento aos funcionários e promover a integração
entre alunos e servidores, inclusive de outras
unidades, foi criado o Ciclo de Seminários Sr.
Dino. O nome é uma homenagem a um dos
primeiros funcionários da universidade. O Sr.
Dino limpava vidros dos laboratórios e é descrito pelo IBqM como sendo um típico cidadão brasileiro, que teve a carteira de trabalho
assinada quando entrou na UFRJ, com cerca
de 50 anos de idade. Ele já se aposentou há
vários anos.
Segundo Mário Alberto Cardoso da Silva
Neto, docente desde 1997 e diretor da unidade a partir de 2010, o objetivo da iniciativa é
beneficiar todos com os conhecimentos gerados na própria instituição. Os assuntos debatidos são decididos por um comitê constituído
de quatro funcionários e ele. Entre os técnicosadministrativos que participam está Eunice
Bernal, bacharel em Português e Russo.

CLÁUDIA JURBERG

POLO DE XERÉM

O IBqM é o principal gestor de três cursos
de graduação ministrados na UFRJ Xerém.
São eles: Nanotecnologia, Biotecnologia e
Biofísica. A professora adjunta de Bioquímica, Luisa Ketzer, admitida por concurso público em março deste ano, conta que divide o
tempo entre as aulas no polo e o trabalho de
laboratório no Fundão.
Luiza faz questão de informar que optou,
no concurso, ser professora em Xerém por
acreditar que lá há mais oportunidades para
se desenvolver. “O novo polo está crescendo. Os professores são jovens e estão estimulados em fazer acontecer”, observa. Mas
acrescenta que isso ocorre graças ao apoio
do instituto no Fundão. Segundo a docente,
a meta para o polo é formar profissionais que
atendam às demandas das empresas de biotecnologia na região.
LUISA KETZER

PROFISSIONAIS
COM AUTONOMIA
Por ser um instituto novo, o IBqM não tem
muitos funcionários. O que justifica em parte
a pouca participação deles nos cursos de férias e em outras atividades. Valdecir Suzano,
do Laboratório de Bioenergética e professor
de química do ensino médio, ao contrário, já
participou de vários.
Segundo Joana Maria de Angelis, técnica
em assuntos educacionais e uma das mais novas funcionárias da unidade, “a busca de integração dos funcionários às atividades realizadas é uma prática do instituto, mas que ainda
tem um caminho a percorrer e deve contar
com a iniciativa dos funcionários”.

JOANA DE ANGELIS
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Instituto de Química:
A UFRJ presente em grandes
eventos mundiais

Fotos: Emanuel Marinho

Como ocorreu em 2007 nos Jogos Pan-Americanos, o Instituto de
Química, na Cidade Universitária da
UFRJ, atrairá os olhares do mundo
em 2014 e 2016. Como único credenciado no país e na América Latina para realização da tarefa, o Laboratório de Controle de Dopagem
(Lab Dop/Ladetec) será o responsável pelo controle de doping durante
a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Entretanto, muito mais é motivo
de orgulho para os trabalhadores
do IQ, técnicos-administrativos e
professores. O instituto foi o primeiro de ensino do país a ter um
laboratório autorizado para ensaios
e inaugurou a pós-graduação brasileira.

96
130

técnicos-administrativos

professores

500
1.200

alunos de gradução

teses de mestrado
e doutorado

Energia e vontade de fazer com
que tudo dê certo impulsionam o
Instituto de Física da UFRJ. A unidade foi criada em 1964 pela Universidade do Brasil, e na década de 1970
se firmou como um centro de pesquisa de alto nível.
Com mais de 400 alunos na graduação, o IF é um dos maiores formadores de mão de obra docente
e de qualidade para a educação
básica e superior. Oferece curso de
graduação a distância e mestrado
profissional.

67
102

técnicos-administrativos

docentes

424
38
34
62

alunos de graduação

mestrandos

no mestrado profissional

doutorandos

Instituto de Física:
Pesquisa e docência de
excelências

2 – UNIDADES DA UFRJ

INSTITUTO DE
Sob os olhos do mundo
A

Fotos: Emanuel Marinho

única instituição do
país que possui laboratório
(Lab Dop/Ladetec) credenciado pela Anvisa para realização de exames de toxocologia forense é o Instituto
de Química (IQ) da UFRJ. Por
isso, a unidade será a responsável pelo controle de doping
durante a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de
2016. Como já ocorreu nos
Jogos Pan-Americanos de
2007.
O Lab Dop/Ladetec foi credenciado pela Agência Internacional Antidoping (Wada),
conforme exige a Fifa. Mas
a fama da unidade vem de
longa data. É do IQ um dos
primeiros laboratórios de
uma universidade brasileira a
obter credenciamento do Inmetro para Norma ISO 17025
para ensaios.
Prazer em trabalhar
A importância conquistada dentro da UFRJ e na sociedade transformou o instituto
“num excelente lugar para se
trabalhar”, conforme resume
o técnico-administrativo Ricardo Bezerra Coelho, há 35
anos no IQ.
Cássia Curan Turci, diretora há sete anos do IQ, diz que
não é tarefa fácil, mas “gosta
muito de dirigir a unidade”.
Segundo a professora, “compensa muito acompanhar o
crescimento profissional de
todos que compõem a unidade”.
Ela informa que no IQ os
técnicos-administrativos são
incentivados a estudar e a
participar de grupos de pesquisa, congressos e outros
eventos na mesma linha.
Muitos já concluíram a graduação, e outros, mestrado
e doutorado. O incentivo à
qualificação mantém os funcionários
entusiasmados,
afirma a diretora.
Técnica-administrativa da
UFRJ desde 1986, atualmente na chefia do Laboratório
de Instrumentos de Pesquisa
em Química Orgânica, Leonice Bezerra Coelho fala com
prazer das suas tarefas. Ela
é responsável por manusear
aparelhos especializados e
essenciais para os alunos do
mestrado e doutorado, como
a balança de micrograma,
que determina se uma fórmula está certa ou errada.

CÁSSIA TURCI, diretora do IQ

RICARDO BEZERRA Coelho

LEONICE: precisão nas mãos com a balança de micrograma

UNIDADES DA UFRJ– 3

QUÍMICA
O Instituto de Química foi
criado na gestão do reitor Pedro Calmon, em 1959, após
reestruturação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de criado o instituto, o curso de Química era de
responsabilidade da Faculdade Nacional de Filosofia.
Pioneiro na pós-graduação brasileira, o instituto foi
reconhecido, em 1969, como
centro de excelência pelo
Conselho Nacional de Pesquisas e credenciado em janeiro
de 1972 pelo Conselho Federal de Educação.
Atualmente o IQ compõe
o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), e
organiza-se em cinco departamentos: Bioquímica (DBq),
Físico-Química (DFq), Química Analítica (DQA), Química
Inorgânica (DQI), Química Orgânica (DQO), além do polo
de Xistoquímica Professor
Cláudio Costa Neto, que é integrado ao Departamento de
Química Orgânica.

Inaugurou a pós

Fotos: Emanuel Marinho

Uma visão geral do IQ
O campus do IQ no Rio de
Janeiro oferece três cursos
de graduação: Química com
atribuições tecnológicas, licenciatura e bacharelado em
Química. No contexto da interiorização da universidade
pública, o instituto oferece os
cursos licenciatura em Química, desde 2008, e o bacharelado em Química, desde
2011, no campus Macaé.
Em março de 2009, implantou o curso de licenciatura em Química, modalidade a
distância, pelo Consórcio Cederj. O curso é oferecido nos
polos de Angra dos Reis, São
Gonçalo, Piraí e Paracambi.
De olho no mercado de
trabalho, com o apoio da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), o aluno do curso
de Química pode optar por
uma ênfase em Química do
Petróleo.
Desafios
Oferecer disciplinas eletivas que contemplem novas
áreas do conhecimento na
graduação; fortalecer a formação continuada, principalmente no que se refere à
formação de professores do
ensino médio; implementar
o curso de Mestrado Profissional em Química, visando a
melhor formação dos docentes dos ensinos fundamental e médio; criar o plano de
qualificação do corpo docente
(mestrado, doutorado e pósdoutorado) e dos técnicosadministrativos em educação.

EQUIPAMENTOS sofisticados e produtos químicos não faltam aos laboratórios do instituto

Ano Internacional da Química
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco) aprovaram e proclamaram que
2011 será o Ano Internacional da Química.
A meta é disseminar a
ideia de que a química está
presente no cotidiano das
pessoas, desde o desenvolvimento da humanidade até
os dias de hoje. Por exem-

plo, a química está na maquiagem, no cimento, nos
esportes, nos produtos que
oferecem conforto, na comunicação etc. E também
reforçar o papel da mulher
na ciência, uma vez que
este ano comemora-se o
centenário do prêmio Nobel de Química de Marie
Curie pelas descobertas
com o rádio e o polônio.
O IQ também tem como
meta uma ação mundial

sob o slogan “Chemistry for a
Better World” (Química para
um Mundo Melhor), coordenada pela Unesco/Tupac.
O objetivo principal é a educação, em todos os níveis, e
uma reflexão sobre o papel
da química na criação de um
mundo sustentável.
A professora Cláudia Morais de Resende, tesoureira
da Sociedade Brasileira de
Química, está eufórica com o
projeto, principalmente pela

participação da universidade. Apaixonada por química,
ela implantou um programa
chamado “365 dias de Química”, que constitui por 365
reportagens enfocando cada
dia uma molécula diferente,
feitas por alunos ou profissionais da área. O objeto,
explica, é mostrar o que o
profissional de química faz.
Técnicos-administrativos,
farmacêuticos e alunos podem contribuir.

mente, o efetivo é de 20 pessoas, número que considera
pequeno para o tamanho do
instituto.
Preocupada com o bemestar dos servidores, a direção
do IQ equipou os brigadistas
com rádio de comunicação e

expôs em todos os andares
listagem com a foto, nome,
celular e e-mail dos componentes da brigada. A próxima
medida a ser adotada é fixar
em locais visíveis a planta do
prédio com todas as rotas de
fuga demarcadas.

Brigada de Incêndio
Devido ao estoque e manuseio de grande quantidade de produtos inflamáveis,
a Brigada de Incêndio do IQ
passa constantemente por
treinamento e atualização,
e está sempre carente de
recursos pessoais. Os in-

tegrantes são voluntários
que fazem cursos de primeiros socorros e de combate a incêndio.
Catarina Franco Arnaldo, técnica-administrativa
e uma das brigadistas mais
antigas, conta que, atual-
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Instituto de Física

Investe na pesquisa sem
descuidar da formação
Fotos: Emanuel Marinho

A célebre fórmula da Teoria da
Relatividade de Einstein – E=mc2 –,
que significa energia igual à massa
vezes a velocidade da luz ao quadrado, pode ser aplicada ao Instituto de Física (IF) da UFRJ. Pois
energia e vontade são os ingredientes que não faltam à unidade.
O instituto foi criado pela
Universidade do Brasil em 1964,
mas 47 anos depois quem quiser conhecer o IF é só acessar o
facebook. A vocação para tornarse um centro de pesquisa de alto
nível foi confirmada em 1970,
quando se iniciaram as atividades
de mestrado.
Departamentos
Atualmente, a unidade possui
quatro departamentos responsáveis pelas atividades de ensino e
pesquisa: Física Matemática, Física
Nuclear, Física dos Sólidos e Física
Teórica. E cinco áreas de pesquisa
para o mestrado e o doutorado:
Física Geral, Física das Partículas
Elementares e Campos, Física Nuclear, Física Atômica e Molecular,
Física da Matéria Condensada.
Áreas iniciadas em 1975 e que
vão se consolidando com a expansão do quadro de professores e
técnicos-administrativos, e com a
melhoria da infraestrutura de bibliotecas, oficinas e laboratórios.
Aliado ao objetivo de ser reconhecido como um centro de excelência em pesquisa, o Instituto de
Física, dirigido pelo professor José
d’Albuquerque e Castro, com rede
wireless, setor próprio de informática e atuação nas principais redes
sociais, o instituto mostra que está
antenado com o mundo.
Integração
Os
técnicos-administrativos
participam de todas as atividades desenvolvidas na unidade.
Há 14 anos, Ana Lúcia de Moraes Santos trabalha no instituto.
“Não tenho problemas com a direção, professores ou colegas”,
afirma a técnica em secretariado que pretende ficar na unidade até se aposentar. Mas para
que isso ocorra, diz, está sempre
se atualizando. Há pouco tempo
concluiu o curso de espanhol
oferecido pela Codep/UFRJ.
Pedro Menezes Ribeiro está
há três anos no IF – atualmente
na secretaria da pós-graduação
– e cursa Engenharia Civil. Para
ele, o IF é “excelente”, pois está
plenamente integrado à equipe
de trabalho.

ANA LÚCIA: investe na atualização

PEDRO RIBEIRO: plenamente integrado ao trabalho

ALUNOS aguardam aulas o início das aulas num dos corredores do IF, que ocupa as instalações do 3º e 4º andar do CT

Democratização do ensino da Física
O instituto oferece três cursos de graduação: bacharelado em Física, nas habilitações de Física Médica e Física; licenciatura em Física; e licenciatura em Física, mas
a distância.
Preocupado com o desenvolvimento do estudo de
Física, o IF criou o mestrado profissional, cujo públicoalvo são professores de Física em atividade na educação
básica ou superior. No programa, aulas teóricas e práticas que permitem ligar os conhecimentos adquiridos no
curso à prática docente.
IX Encontro de Licenciatura – Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento do ensino de Física no Brasil,
principalmente no Rio de Janeiro, o curso de graduação

de Licenciatura em Física da UFRJ promoveu o IX Encontro
de Licenciatura em Física (IX Enlif), de 3 a 7 de outubro.
O evento possibilitou a troca de ideias e de experiências
entre alunos e expositores.
Como nas últimas edições, um dos pontos alto do encontro foi à exposição de experimentos de baixo custo trazidos por professores desta e de outras universidades, de
centros de ciências e do ensino médio. Os minicursos e
oficinas, palestras, mesas-redondas e debates proporcionaram aos estudantes a oportunidade de entrar em contato com as principais linhas de pesquisa em educação do
país. Em paralelo, foi realizado um concurso de fotografias
demonstrando a física nas situações do cotidiano.
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Escola de
Serviço Social:
atuação na
realidade
Aos 74 anos, a ESS
da UFRJ é referência
mundial por oferecer a
melhor graduação na
área e pelo posicionamento crítico e político
da profissão, com base
na realidade do país. Foi
a primeira unidade a implantar curso noturno, e
este ano surpreendeu ao
abrir uma turma diurna
com 60 alunos do MST
e de outros movimentos
sociais do campo, em
parceria com o Incra.

Instituto de Psicologia:
graduação disputada
O Instituto de Psicologia da
UFRJ oferece um dos melhores
cursos de graduação do país,
título que justifica a crescente
desproporcionalidade candidato X vaga no concurso de acesso.
A unidade destaca-se atualmente das demais pelo volume de
investimentos na pesquisa e em
tecnologia, graças ao orçamento
participativo – sistema democrático de distribuição de recursos implantado na universidade
na gestão Aloísio Teixeira.
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ESCOLA DE
Crítica e progressista
Setenta e quatro anos
separam a atual Escola de
Serviço Social da UFRJ da sua
origem. O longo caminho
percorrido garantiu à unidade reconhecimento internacional pela excelência na
formação de profissionais. Os
egressos se destacam pelo
senso crítico, ético e político
adquirido na graduação.
Mavi Pacheco Rodrigues,
docente de 1997, assumiu a
direção da unidade em julho
de 2010. Filha da casa, como
se denomina, ela conta que
tem orgulho de pertencer e
dirigir uma escola que é referência mundial há três décadas na discussão do Serviço
Social, e que atrai pesquisadores e estudantes de várias
partes da América Latina.

Fotos: Emanuel Marinho

BOA INFLUÊNCIA

MAVI Pacheco Rodrigues

MURILO de Cabral e Fátima Constâncio de Andrade

A ESS é uma inspiração
para os profissionais. Fátima
Constâncio de Andrade, assistente de administração e
chefe do setor de Pessoal, é
um exemplo. Instigada pela
vontade de sempre aprender
mais, cursa especialização
em Gestão Ambiental. Como
a faculdade é conveniada ao
SINTUFRJ, ela tem desconto
na mensalidade.
O objetivo da técnica-administrativa ao concluir esta
pós-graduação é levar para
a Escola ideias de responsabilidade ambiental e conscientizar as pessoas sobre a
importância da coleta de lixo
seletiva para o bem do planeta. “Devemos tratar a unidade como se fosse a nossa
própria casa, pois passamos
a maior parte do tempo de
nossas vidas aqui dentro”,
justifica.
Wagner Morgado Fernandes, recém-concursado,
assumiu em abril o cargo de
administrador da unidade.
Ele conta que foi muito bem
recebido na Escola e é respeitado pelas suas atitudes proativas. Por isso, vestiu a camisa da casa. “Gostei muito do
ambiente daqui. As pessoas
são educadas e carismáticas”,
define.
Um dos mais antigos da
Escola, Murilo de Cabral, assistente administrativo desde
1987, afirma que hoje a unidade está mais democrática.

SALA DE AULA: espaço de discussão da realidade socioeconômica e política do país à luz do currículo de graduação

Constatação que é reforçada
pela diretora ao afirmar que
um dos desafios da direção
é ampliar os espaços institucionais decisórios para os
técnicos-administrativos e
estudantes.
Para isso, ela pretende
revisar o regimento interno
e garantir que estes dois segmentos tenham representação na Congregação. Este
ano, dois técnicos-administrativos foram eleitos para o
Conselho Diretor: Maria Angélica Pereira da Silva, assistente social e coordenadora
executiva da Coordenação de
Estágio, e Rodrigo Martins,
coordenador administrativo
e financeiro do curso de assentados da reforma agrária.

Questionar.
Defender.
Conscientizar.
Lutar pela
implantação de
políticas sociais
e pelo seu
cumprimento.
Assim é a Escola
de Serviço
Social (ESS) da
UFRJ, referência
mundial na área
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SERVIÇO SOCIAL

Fortalecer laços
com o continente
Fotos: Emanuel Marinho

A diretora Mavi Pacheco
reconhece a importante contribuição que a unidade dá à
área do Serviço Social e à defesa do acesso ao ensino superior público. Mas também
percebe que é fundamental
renovar o discurso e o quadro de profissionais, porque
o contexto histórico é outro.
Para ela, dois desafios se
impõem: tornar mais sólida
a pós-graduação, estreitando
os laços com o continente latino-americano por meio de
intercâmbio de experiências
e bandeiras de luta, e preservar o legado de conquistas,
revigorar a tradição e proporcionar maior qualificação aos
técnicos-administrativos.
“É prazeroso e desafiante
estar à frente da direção, porque não é uma unidade qualquer dentro da UFRJ e não é
um serviço social qualquer
pensando regionalmente”,
finalizou a diretora.

DO CAMPO PARA A
PRAIA VERMELHA:
a UFRJ vai graduar
trabalhadores rurais em
Serviços Sociais

ESS: recebe pesquisadores de todas as partes do país e quer ampliar intercâmbio latino-americano

MST DENTRO DA ESS
Sessenta militantes do Movimento dos Trabalhadore Sem
Terra (MST) e de outros movimentos sociais do campo compõem uma turma especial na
graduação da Escola. O curso,
inaugurado em 15 de março, é
fruto de um termo de cooperação com o Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e da articulação

entre o MST, Incra (executor
do Pronera) e a ESS/UFRJ.
Os alunos, oriundos de
vários estados, terão cinco
anos de curso em regime
de alternância: oito semanas em salas de aulas e três
meses em suas atividades
normais. Para que possam
frequentar as aulas, a UFRJ
recebe verba do Incra e ga-

rante a alimentação e estadia
dos alunos no Rio de Janeiro.
Pioneira em ampliar o
acesso à ainda elitizada UFRJ
– o Serviço Social foi o primeiro curso da universidade a ter
uma turma no período noturno –, a direção da Escola
faz questão que os estudantes provenientes das áreas
de reforma agrária tenham

aulas e atividades em concomitância com as outras
turmas, para vivenciarem a
universidade e trocarem experiências.
A diretora reconhece que
o curso só foi possível devido
à participação de todos os servidores e alunos nas reuniões
comunitárias e nos debates
na Escola de Serviço Social.

ações filantrópicas, quase
como extensão dos cuidados
maternos. Por isso, a profissão
ainda hoje tem uma grande
maioria de mulheres.
2. Entre os anos de 1945
e 1958, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia
moderna, científica e cultural,
houve maior intercâmbio entre
o Brasil e os Estados Unidos. Os
profissionais conscientizaramse da necessidade de criar novos métodos e técnicas adap-

tados à realidade brasileira.
3. A partir da década de
1960 até hoje, caracterizando-se pelo movimento de redemocratização do ensino,
reconceituação e procura
por um modelo teórico-prático adaptado para a realidade do país, o Serviço Social
insere-se nos fenômenos sociais em transição e procura
capacitar o homem para que
lute, construa e contribua
para as reformas sociais.

CONTEXTO HISTÓRICO
O curso, criado em 1937,
no interior da Escola de Enfermagem Anna Nery, foi o primeiro instituído em ambiente
universitário e o primeiro público do Brasil. Em 1967, com
a reestruturação da UFRJ, o
curso é elevado à condição de
escola.
A ESS sempre acompanhou as mudanças históricas
do país, assim como a evolução e transformação da
profissão ao longo dos anos.

Pode-se resumir a história do
Serviço Social a três momentos relevantes:
1. O Serviço Social surge
da emergência da questão
social relacionada aos problemas da sociedade capitalista, no período do Estado
Novo. Na transição, década
de 1930, para uma sociedade urbano-industrial, a
“questão social”, do ponto
de vista da classe dominante, deveria ser tratada com
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Instituto de Psicologia

Uma das melhores
graduações na área no país
A amizade e a valorização
do ser humano são as molas
mestras do Instituto de Psicologia da UFRJ. Um dos objetivos da instituição e oferecer
um dos melhores cursos de
graduação do país – meta já
alcançada, segundo avaliação
do MEC –, por isso há anos é
um dos mais concorridos no
vestibular da UFRJ.
O embrião do atual instituto foi o Laboratório de
Psicologia da Colônia de Psicopatas, instalado no bairro Engenho de Dentro, em
1923. Mas antes, em 5 de julho de 1937, o então curso de
Psicologia foi absorvido pela
Faculdade Nacional de Filosofia, que à época funcionava
no prédio Nilomex, na Rua
Nilo Peçanha, no Centro da
Cidade. Como o espaço era
reduzido, a unidade foi transferida para a Praia Vermelha.
Em 17 de dezembro de
1945, o Instituto de Psicologia foi elevado ao nível de
Instituto Científico e de Pesquisa, conquistando também
a autonomia administrativa.
Recursos e talentos
garantem produção
Hoje, o instituto oferece
90 vagas por semestre na
graduação. Tem alta produção acadêmica e a maioria dos docentes tem título
de doutor. A unidade conta
com recursos para investir
na pesquisa e em modernização tecnológica. As salas
são equipadas com rede wi
fi (internet sem fio), equipamentos de áudio e vídeo,
para apresentações em data
show, por exemplo, além de
um laboratório de informática que atende aos alunos
e a todos os profissionais da
unidade. O mérito de tanto
investimento é do orçamento
participativo, sistema de distribuição de recursos implantado na UFRJ pelo ex-reitor
Aloísio Teixeira.
Já as realizações humanas
têm por trás um grande time.
Diversas gerações trabalham
em harmonia e integradas.
Maria de Fátima de Jesus Prazeres é uma das mais antigas
técnicas-administrativas do
Instituto. Desde que entrou
na UFRJ, em 1978, foi direto para lá e não saiu mais.
“Nunca mudei de unidade.

Aqui tenho amizades antigas
e verdadeiras. Me dou bem
com todos”, afirma.
Maria de Fátima recorda
com carinho que o atual diretor, Marcos Jardim Freire, foi
a primeira pessoa com quem
trabalhou na universidade.
Atualmente, daquela época,
só restam três funcionários.
Com 24 anos de UFRJ, o
chefe da secretaria acadêmica, Manoel Alves do Nascimento, conhece bem a universidade e o instituto, pois
cita nome, função e unidade
de várias pessoas, inclusive
alunos. “Vim para cá em busca de novos desafios e hoje
tenho bons amigos, contados
e sou respeitado por todos
com quem me relaciono”, diz.
Luíza Antônia Modesta
dos Santos é assistente administrativa do instituto há 32
anos. Desde 2002 faz parte
da Coordenação de Graduação. Ela conta que já pensou
em mudar de unidade, mas
logo desiste de pedir transferência, porque antes mesmo de sair já começa a sentir
saudades das pessoas. “Considero o instituto a minha segunda casa”, admite.
Para Luíza, a avaliação da
direção e da coordenação é o
que importa. “E, aqui, o meu
trabalho é avaliado de maneira justa”, garante.

MARIA de Fátima Prezeres e Luíza Antônia dos Santos

ELE É PARTE DA HISTÓRIA DO INSTITUTO
A história de vida do diretor Marcos Jardim Freire
mistura-se à do instituto,
onde pisou pela primeira vez
há 46 anos. Matriculado na
terceira turma, em 1966, e
formado em 1970, ele conta
que, naquela época, os primeiros convidados pela universidade para atuar como
professores do curso eram
os ex-alunos. Prática que,
na opinião dele, contribuiu
para a expansão da Psicologia na UFRJ, em função
do aumento do quadro de
docentes, estímulo para a
criação da biblioteca e dos
grupos de pesquisa.
De aluno, professor a
primeiro diretor eleito pela
comunidade, em 1986, esta
é trajetória de Marcos no
Instituto, que por duas ve-

zes foi reeleito para o cargo
máximo na unidade: em 2003
e 2007. O atual mandato termina no dia 28 de novembro.
Muitas preocupações
Segundo Marcos, em
1986, o Instituto vivia um
processo de reformulação de
pessoal e de currículo na pósgraduação. As mudanças no
centravam-se especificamente na área de teoria psicanalítica – o primeiro oferecido na
América Latina e nível cinco
na Capes. Mas a partir da sua
segunda gestão, a preocupação é com o bem-estar do
servidor e a modernização da
unidade.
“O técnico-administrativo
dispõe de todas as condições
para ficar na casa, porque
entendemos que devemos

desenvolver o funcionário.
Acreditamos que quando o
fator humano se desenvolve, a instituição se beneficia”, afirmou Freire.
Os investimentos na área
de infraestrutura tecnológica estão mudando o perfil
do instituto e o cotidiano
de trabalho de técnicos-administrativos, professores
e alunos. Além da internet
sem fio, já foi feita a interligação entre alguns sistemas
e estão sendo produzidos
vídeos educacionais, entre
outras iniciativas. Por conta
do reequipamento da unidade, o Conselho Federal
de Psicologia escolheu a
universidade para realizar o
evento “Mídia e psicologia:
produção de subjetividade
e coletividade”.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

MANOEL do Nascimento

A Divisão de Psicologia
Aplicada Professora Isabel
Adrados (DPA), vinculada ao
Instituto de Psicologia, oferece ao público interno, e
externo, atendimento psicoterápico, individual e em grupo, terapia de família e casais,
entre outros tratamentos. A
divisão é também responsável pela coordenação dos
estágios internos e externos.
Horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira, das
8h às 20h.
A primeira entrevista é
realizada por estagiários de
psicologia, mas orientados
por uma equipe composta
de técnicos-administrativos e
professores. O primeiro contato objetiva ouvir a pessoa

e, se for o caso e houver vaga,
encaminhá-la para iniciar o
tratamento, que também é realizado por alunos sob supervisão profissional.
Há dois anos na DPA, o
estudante Gustavo Corinto
elogia o Instituto por oferecer um ensino de graduação
diversificado. “O instituto é
bom porque ensina diversas li-

nhas da psicologia, e no DPA
aprende-se na prática o que
os professores ensinam em
sala”.
A psicóloga Angela Maria
dos Santos, na UFRJ desde
1983, afirma: “Considerando
que estamos em um instituto
de psicologia, seria um pouco incoerente a não valorização da prática profissional”.
Fotos: Emanuel Marinho

ESPAÇO de atendimento ao público
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ICB e Instituto de História:
duas unidades em evolução

15
55

inistrativos
técnicos-adm
docentes

1.100
91
121

duação
alunos na gra
mestrado

doutorado

H

á quatro anos
o ICB deixou para trás a
estrutura engessada de
departamento e investiu
nos cursos de graduação
e nas atividades de extensão. A estrutura acadêmica renovada também resultou na interação entre
técnicos-administrativos,
professores e alunos.

67
82

inistrativos
técnicos-adm
docentes

3.242

duação
alunos na gra 5 são do
29
por semestre medicina
io
curso de B

91
121
mestrado

doutorado

O

recém-criado Instituto de História
prepara-se para uma reforma geral, física e curricular, e vai se consolidando como a mais nova
unidade da UFRJ. Esta é a
única instituição da universidade em que consta
em seu requerimento o
cargo de diretor administrativo, que só pode ser
ocupado por um técnicoadministrativo.
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INSTITUTO DE

Livre do ranço da ditadura

Fotos: Emanuel Marinho

UM DOS CORREDORES DO CCS: os blocos K, F e J abrigam o ICB

Quatro anos depois da extinção da estrutura departamental para a criação de uma
nova, por programa, muito
trabalho foi realizado no Instituto de Ciências Biomédicas
(ICB), desde mudanças físicas
até elaboração de uma nova
missão para a unidade.
Muito ainda está por
acontecer. Uma das metas é
reunir o instituto num único
endereço. Atualmente, as
salas são espalhadas pelos
blocos K, F e J. Para a equipe
de técnicos-administrativos
adepta do slogan “unidos
venceremos”, os desafios são
apenas tarefas.
O Instituto de Ciências
Biomédicas foi fundado em
1969, na ditadura militar. A
finalidade do ICB era unificar
o ciclo básico das profissões
da área de Saúde, facilitando o controle do governo. O
instituto reunia sob a mesma
unidade acadêmica os departamentos de anatomia, histologia, embriologia, biofísica,
fisiologia, bioquímica, parasitologia e farmacologia.
Novo regimento
O surgimento de outras
disciplinas científicas exigiu
maior interação entre professores e matérias, o que trouxe à tona a necessidade de
uma estrutura mais flexível
para o ICB. Em 2005, o então
diretor da unidade, Adalberto Vieyra, reuniu professores,
técnicos-administrativos e
alunos para discutir a elabo-

ração de um novo regimento. Foi um debate interno
substancioso que culminou
na aprovação, pelo Conselho
Universitário, em dezembro
de 2007, do regimento proposto pela comunidade do
ICB.
Mudanças esperadas
Com o novo regimento,
outra realidade se implantou no ICB. Os departamentos foram substituídos pelos
programas de pesquisa e a
estrutura acadêmica renovada propiciou a integração
mais fácil entre professores,
alunos e técnicos-administrativos. Os cursos de graduação
cresceram e as atividades de
extensão foram reforçadas,
principalmente aquelas voltadas à formação de professores do ensino básico.
Roberto Lent, que foi reeleito diretor do ICB em 2010,
conta que no seu primeiro
mandato o foco era a consolidação da nova realidade e
a reorientação da missão da
unidade. Os novos objetivos
se centravam em promover a
integração básico-clínica, ou
seja, maior estreitamento entre as unidades profissionais
do CCS. A decisão de transferência dos laboratórios do
instituto para o Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF) será uma das
principais ações neste sentido.
Para este segundo mandato, segundo Lent, as prio-

ridades são a execução das
obras de instalação dos laboratórios no HUCFF e a im-

plementação da avaliação
institucional do instituto por
uma comissão internacional,

DETALHE de um dos laboratórios do ICB

UMA DAS MUITAS salas de aulas do instituto

como previsto no regimento.
“Para 2013 e 2014, iremos
nos mudar: o ICB vai para o

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
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Hora de rearrumar a casa
Roberto Lent diz que o
momento atual é de grande
expectativa, acrescentando
que “os técnicos-administrativos são fundamentais para
o sucesso das novidades que
estão por acontecer”. A união
e a animação da equipe da
administração central do ICB
são notórias, e todos os componentes estão escalados
para os próximos desafios.
Maria da Graça Pontes,
assistente
administrativa
com 33 anos de UFRJ, depois
que mudou de sala e assumiu a chefia da Secretaria de
Graduação, não tem dúvidas
quando afirma que sua vida é
a universidade e o seu trabalho no instituto. “Sempre fui
muito dedicada e o ICB tem
crescido e se desenvolvido
desde a posse do professor
Roberto”, disse.
Bety Ribeiro Corrêa, pedagoga, entrou na UFRJ em
2010 e atualmente assessora a diretoria adjunta de
Extensão do ICB. É a responsável pela Revista Bio,
a página inicial do instituto
na internet, na qual alunos
e técnicos-administrativos
podem publicar textos ou
trabalhos de sua autoria. A
funcionária conta que teve
a oportunidade de fazer um
curso de aperfeiçoamento
que tem sido fundamental
no desenvolvimento do seu
trabalho na unidade.
Ana Maria Cristina da Costa Azevedo, coordenadora de
atividades gerenciais, é uma
líder nata. Ela e sua equipe
têm o reconhecimento de
todos por ter organizado o
ICB, e, com o apoio do diretor, transformado a unidade
num local agradável de se
trabalhar.
Mas para Ana Maria, especial mesmo é a equipe com
a qual trabalha e o diretor,
que define como sendo “um
amigo, sempre acessível e
que visa à felicidade dos funcionários”.
João Batista dos Santos
trabalha no laboratório de
Anatomia e diz que “o ICB é
uma unidade que está sempre preocupada em agregar
seu corpo funcional. Investe
na obtenção de resultados
satisfatórios e tem como
proposta estimular a atuação dos professores, alunos
e técnicos-administrativos,
seja no ensino, pesquisa ou
na capacitação”.

Fotos: Emanuel Marinho

ANA MARIA é sua equipe pra lá de especial

O QUE FAZ
UM BIOMÉDICO?

JOÃO BATISTA: “ICB preocupa-se em agregar seu corpo funcional”

BETY CORRÊA, pedagoga, e Maria da Graça, 33 anos de UFRJ

“Biomédicos são profissionais que se
dedicam à pesquisa biológica aplicada à
prevenção, diagnóstico e tratamento de
doenças”, segundo a publicação Redação
Brasil Profissões.
A carreira é relativamente nova no
cenário da saúde brasileira. Foi criada
na década de 1960 para atender a uma
demanda de estudantes de medicina
que queriam se dedicar à pesquisa, sem
precisar atender ou realizar cirurgias. À
época, foi constatado que, para ser um
bom pesquisador, o aluno não precisaria
passar por uma formação de seis anos no
curso de medicina. Daí a necessidade de
se criar um curso mais técnico, com foco
na pesquisa. Assim surgiu o curso de Biomedicina.
Aos 45 anos, a biomédica ainda é
desconhecida pela maioria da população
brasileira. O primeiro curso de graduação
do ICB foi criado em 1966. A sociedade
de um modo geral não sabe ainda o que é
ser biomédico. Alguns nem têm ideia do
que faz este profissional.
A XIII Semana de Biomedicina da
UFRJ, que ocorreu entre os dias 12 a 16
de setembro, assim como na edição passada, trouxe na programação a profissão
de biomédico, com o objetivo de apresentar novas ideias e promover a discussão sobre em quais áreas um biomédico
pode atuar.
Também numa iniciativa nacional,
Conselhos Regionais e o Federal de Biomedicina promovem campanhas de valorização da especialidade. Biomédicos de
todo o país estão recebendo um exemplar do livro Biomedicina – um painel
sobre o profissional e a profissão, que
marca o início da campanha institucional de valorização da especialidade. Mais
detalhes no site do Conselho Regional de
Biomedicina – 1ª região, em http://www.
crbm1.gov.br/divulgacao.asp.
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Instituto de História

Liberdade e autonomia
em busca de identidade

O projeto acadêmico de
dar vida própria ao curso
de História, retirando-o do
leque de ofertas de graduação na área das Ciências
Humanas do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais
(IFCS), finalmente se concretiza no dia 10 de dezembro de 2010.
Nesta data, nasce o
Instituto de História, que
por décadas, apenas como
curso, ocupou parte do segundo andar do lendário
prédio do IFCS, no Largo de
São Francisco. No dia 12 de
maio, o Conselho Universitário aprova o regimento nº
10/2011 da nova unidade.
O novo instituto é a única unidade acadêmica da
UFRJ que faz constar em seu
regimento o cargo de diretor administrativo, e a vaga
somente poderá ser ocupada por um técnico-administrativo. As outras unidades
descrevem a função como
de gerente administrativo.
“A intenção era garantir
maior visibilidade ao curso
de História, dentro e fora
da UFRJ, visando seu crescimento e desenvolvimento”,
explica Juliana Beatriz Almeida de Souza, diretora adjunta de Graduação e Extensão
do recém-criado instituto.
Este ano, o ex-curso de
História vive a expectativa
de uma reforma geral, tanto
física como curricular, enquanto consolida sua identidade como instituto.
Primeiros passos
Os integrantes da comissão que formulou as bases
do Instituto de História assumiram a direção colegiada: os professores Fábio de
Souza Lessa (diretor) e Juliana Beatriz Almeida de Souza
(diretora adjunta de Gra-duação e Extensão) e a técnicaadministrativa Rita Veiga (diretora administrativa).
A diretora administrativa
considera como “uma posição política importante”
a decisão tomada pela comissão de garantir um cargo na direção do instituto a
um técnico-administrativo.
Rita Veiga foi escolhida pelos colegas por defender a
participação da categoria

VISÃO parcial do segundo andar do IFCS

EXPECTATIVAS COLETIVAS,
PESSOAIS E INSTITUCIONAIS
O Instituto de História começou sua trajetória com apenas sete funcionários, hoje são quinze. “O nosso quadro dobrou. Entrou muita gente, mas ainda queremos e precisamos de mais”, informou Rita, que antes de tomar qualquer
decisão se reúne com os técnicos-administrativos. Ela faz
questão que todos os funcionários se sintam fazendo parte
da direção da unidade. Esta postura é adotada por todos os
que ocupam cargos de chefia.
Sandra Helena Ribeiro dos Santos, secretária da Pós-Graduação, que divide a sala com uma das mais novas funcionárias, Ana Beatriz Pinheiro Silva, concursada de fevereiro de
2011, diz que agora, com a criação do instituto, pode atender melhor os alunos de História. “Quando a gente sabe que
está fazendo o melhor, tem-se mais satisfação profissional”,
afirma. Já para Ana Beatriz tudo é novidade, mas ela sabe o
quer: “Espero crescer junto com o instituto”.

BIBLIOTECA do IFCS é coletiva

nos processos de decisão da
unidade.
“Não sabemos o que será
do instituto futuramente. Pode
ser que daqui a 10 anos ele

esteja diferente do planejado
neste momento, mas eu vesti a
camisa. Eu acredito neste novo
modo de gestão, por isto aceitei
o cargo”, disse Rita.
ANA BEATRIZ Pinheiro Silva

Novos cursos
Uma nova grade curricular e linhas de pesquisa, e criação
de novos cursos, além de aumento no número de professores
são itens constantes nas pautas de reivindicações do instituto. A direção se reúne constantemente para conversar sobre
os problemas e os planos para o futuro. “Todas as decisões
são compartilhadas”, afirmam a diretoras Juliana e Rita.
Mal acomodado e herdeiro de salas fechadas por problemas sérios nas estruturas físicas, o instituto cresce entre
os espaços disponíveis, e, aos poucos, vai reformando suas
instalações – que continua sendo o segundo andar do prédio do IFCS –, e criando salas. A unidade ainda compartilha
muito do IFCS, como a biblioteca, por exemplo.
Angélica Barros Gama, aluna de mestrado em História
Social e estudante do IFCS desde 2006, quando entrou na
graduação em História, observa que o acesso à direção ficou
mais fácil com a criação do instituto. Outra diferença que ela
nota é a autonomia que passaram a ter os diretores e até as
secretárias para tomar decisões.
Para a aluna de graduação em História, Ana Paula Brito
Santiago, com o instituto há mais funcionários nas secretarias
para atender os estudantes, não sendo mais preciso agendar
hora para tratar de assuntos acadêmicos. “Antes era só um
funcionário, agora a qualquer momento tem alguém para nos
atender, e tem mais professores também”, conta.
Eleição em março
Em março de 2012 haverá eleição para a composição de
uma nova direção. “Que instituto queremos e o que esperar
da próxima diretoria do instituto?” Estas devem ser, na avaliação de Rita Veiga, a preocupação de toda a comunidade
do instituto na hora de escolher os novos dirigentes.
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O QUE A BELAS ARTES E O
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA TÊM?

A

os 195 anos de
idade, a Escola de Belas Artes
expande sua oferta acadêmica,
mas não se livra do problema
de falta de espaço físico para
realização das atividades. Sonha com o centro cultural na
Lapa, que servirá como sala de
aulas, galeria de arte e teatro, e
transforma o Museu D. João VI,
que encerra a nobreza da EBA,
numa inesgotável fonte de estudos e pesquisas. No currículo
da unidade um quesito de dar
inveja: a EBA revolucionou o
carnaval carioca.

68
89

docentes

técnicos-administrativos

66

alunos de mestrado
e 97 de doutorado

46

alunos na graduação

O

Instituto
de Microbiologia, que
ocupa o corredor do
bloco 1 do Centro de
Ciências da Saúde
(CCS), forma
profissionais para o
mercado de trabalho
ou para pesquisa. O
instituto foi
responsável pela
criação do curso de
Ciências Biológicas:
Microbiologia e
Imunologia, e todo
ano a unidade realiza
a Semana de
Microbiologia e
Imunologia. O evento
integra estudantes de
graduação das áreas
biomédicas de todo
o país.
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ESCOLA

Onde se respira criatividade e respeito

Fotos: Emanuel Marinho

No ano em que comemora
195 anos, a Escola de Belas Artes (EBA) vive um paradoxo: está
em plena expansão, com uma vitalidade invejável, mas não tem
mais para onde crescer e nem
espaço físico para acomodar,
adequadamente, professores e
técnicos-administrativos.
Apesar de problema com a
infraestrutura, o diretor da EBA,
Carlos Gonçalves, se considera um privilegiado. “Trabalhar
numa escola de belas artes que
tem 195 anos é muito gratificante”, afirma. A unidade ocupa o 7º
andar do prédio da Reitoria.
Segundo Helenise Monteiro
Guimarães, vice-diretora, “este
é um ano de atividades intensas”. Ela conta que estão programados o II Seminário do Museu
D. João VI: Novas perspectivas
para o estudo da arte no Brasil
de entresséculos (XIX-XX) e a 3ª
Bienal da Escola de Belas Artes,
além de realização de concursos
públicos para professor adjunto
e assistente.

UMA SENHORA DE VITALIDADE INVEJÁVEL
Com a aprovação do plano de expansão da UFRJ, a direção
da EBA está em busca de incentivos para a construção de um
centro cultural, na Lapa, que abrigará uma galeria de arte, um
teatro e salas de aula. Entre outras novidades, o destaque é a
renovação do corpo de funcionários e a atualização dos currículos das graduações.
Além disso, os cursos criados em 2009 e 2010: Estrutura,
História da Arte e Conservação e Restauro, terão sua própria
estrutura física. “Os novos módulos já estão sendo construídos
na Cidade Universitária, porque não temos mais para onde
crescer. Estamos fazendo realocações internas para tentar
acomodar, com conforto, técnicos e professores”, informou a
vice-diretora.
Uma característica marcante da Escola é a parceria que se
forma no dia a dia entre técnicos-administrativos e professores, que resulta na valorização do ensino e no aperfeiçoamento educacional e operacional. Os microcomputadores espalhados ao longo dos corredores permite o acesso à internet
a qualquer pessoa. Os equipamentos foram instalados e são
mantidos pela área de tecnologia da própria Escola. A iniciativa foi do diretor, que faz questão de frisar que se preocupa
com o bem-estar do capital humano que lidera.
Outra medida adotada pelo diretor foi criar o sistema de
vigilância nos corredores.

BIBLIOTECÁRIA Selma Mendes Sodré

INÍCIO IMPERIAL
A Carta Régia de 20 de
novembro de 1800 é a primeira ação oficial que se
tem conhecimento para o
estabelecimento do ensino
da arte no Brasil. Entretanto, apenas com a criação da
Escola Real das Ciências Ar-

tes e Ofícios, por decreto-lei
de D. João VI, em 12 de agosto de 1816, é que se pôde
colocar tal ensino em prática.
Com a chegada ao Brasil
da Missão Artística Francesa, chefiada por Joaquim Lebreton, a convite de D. João

VI, inicia-se o ensino artístico no país. Mas é somente
após a República, a partir de
1971, que a Escola ganharia
o nome de Escola de Belas
Artes e seria integrada à
Universidade Federal do Rio
de Janeiro.

Ao longo dessa trajetória,
a Escola reuniu uma extensa coleção de obras de arte,
que, em 1937, foi dividida em
dois conjuntos. Grande parte
da coleção passou a constituir o Museu Nacional de
Belas Artes. Outra parte, em

geral de caráter mais didático, continuou nas salas de
aulas e nos ateliês da Escola. Foi exatamente esse grupo de obras que, em 1979,
já no campus do Fundão,
foi reunido com a criação
do Museu D. João VI.
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DE BELAS ARTES

Museu D. João VI une os segmentos
Fotos: Emanuel Marinho

“Foi uma iniciativa do
professor Almir Paredes, que
percebeu a importância de
reunir este material”, diz Carla Dias, diretora do museu.
Entre as preciosidades, encontram-se o acervo histórico da Escola de Belas Artes, a
força de vontade e o companheirismo entre os colegas.
“Aqui todos me respeitam
pela pessoa e pela experiência profissional que tenho”,
diz Selma Mendes Sodré, bibliotecária documentarista.
Ela é a técnica-administrativa
de maior idade da EBA, onde
trabalha desde 2001 e hoje
é responsável pelo setor de
obras raras. “Não há lugar
melhor para se trabalhar”,
garante a técnica-administrativa, que pretende continuar
trabalhando mesmo depois
da aposentadoria.
“A relação entre professores e técnicos-administrativos é de respeito e confiança”, conta Selma, para quem

EBA
TRANSFORMOU
O CARNAVAL
CARIOCA
Helenise Guimarães, vicediretora e autora da tese de
doutorado “A batalha das decorações: a Escola de Belas
Artes e o carnaval carioca”
(2006), falou sobre a importância da escola no maior
show da terra.
Segundo a professora, a
relação entre a EBA e o carnaval carioca é histórica.
Acontece desde o século XIX,
quando alunos e mestres,
como Rodolpho Amoedo, faziam estandartes e esculturas
para ranchos e grandes sociedades. Os concursos de decoração de bailes carnavalescos
e de ruas também estimulavam essa participação.
Em 1959, o professor da
Escola, Fernando Pamplona,
foi convidado a participar
do júri dos desfiles das grandes escolas de samba. Após
atribuir nota máxima para
a Acadêmicos do Salgueiro,
que naquele ano inovou por
completo os padrões do carnaval carioca ao falar sobre o
pintor francês Jean-Baptiste

Debret, foi convidado a preparar o desfile salgueirense
para o carnaval do ano seguinte, cujo enredo foi sobre
Zumbi dos Palmares. Pela
primeira vez a vida de uma
personagem não oficial da
história do Brasil seria retratada na avenida.
Pamplona e equipe introduziram no carnaval novos
discursos estéticos para a
construção visual do desfile,
e também novas experiências técnicas com materiais
e a formatação do figurino,
que passou a ser uniformizado nas alas. E estabeleceram
o conceito de “linha de produção” no desfile de escolas
de samba, algo nunca visto
anteriormente.
A figura do carnavalesco
nasceu nos anos 1970, quando Pamplona começou a levar os alunos para trabalhar
no barracão do Salgueiro.
Destas incursões despontaram nomes como Joãosinho
Trinta, Maria Augusta Rodrigues, Rosa Magalhães, Renato Lage e Max Lopes. A tradição de levar aos barracões
alunos e professores da EBA
se mantém.
A Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa),
organizadora do desfile, buscou, entre os anos de 1995
e 2004, alunos da EBA para

estagiarem nos barracões,
e incorporou ao corpo de
jurados dos desfiles, nos
quesitos alegorias e adereços, os professores da EBA,
Mauricio Salgueiro e Helenise Guimarães.

1959: SALGUEIRO
revoluciona os desfiles das
escolas de samba com o
pintor francês Debret como
enredo
1960: PAMPLONA
estreia no Salgueiro
homenageando
Zumbi dos Palmares

a receptividade, integração e
colaboração são reflexos da
gestão atual e características
da equipe do museu. A instituição representa uma fonte
importante para o estudo da
arte brasileira a partir do século XIX, e possui uma biblioteca de obras raras, o que tem
em seu acervo um livro escrito em 1815 por Grandjean de
Montigny sobre a arquitetura
toscana.

Ciente do quanto tem
a aprender no museu e incentivada pela direção, a
secretária do departamento de Desenho Industrial,
Andréa Cristina Balduino
da Silva, foi estudar História da Arte, está no 4º
período do curso. Ela disse que está correndo atrás
de uma oportunidade para
trabalhar no Museu D.
João VI.

Fotos: Internet

4 – UNIDADES DA UFRJ

Instituto de Microbiologia é
sinônimo de dinamismo

Na opinião de técnicos-administrativos, professores e alunos, 2010
foi um ano positivo para
o Instituto de Microbiologia Professor Paulo de
Góes (IMPPG), em função da dinâmica inovadora adotada para a unidade pela direção que
assumiu em outubro.
Foram inaugurados
este ano os Laboratórios
de Microbiologia Molecular e de Bacteriologia
Molecular e Marinha. A
biblioteca foi reformada e recebeu uma nova
bibliotecária. A XVII Semana de Microbiologia
e Imunologia, evento
financiado por empresas como a Petrobras,
incluiu na programação
palestrantes internacionais.

MERCADO OU PESQUISA

ALEXANDRE ROSADO:
IMPPG é uma instituição comprometida

Na concepção do diretor da unidade, Alexandre Soares Rosado, “uma instituição para ser forte e competitiva precisa de
comprometimento, organização, dedicação, liderança, diálogo e
ação”. Para ele, estes são alguns dos principais pilares de uma instituição “dinâmica, responsável e humana”.
O professor Davis Ferreira completa: “Somos um instituto
em plena evolução e vemos isso com muito otimismo”. Ele
acredita que o investimento no espaço físico para abrigar e
colaborar com empresas que busquem o apoio do instituto e
o melhoramento do curso de bacharelado em Microbiologia
e Imunologia tem como meta formar profissionais prontos
para o mercado de trabalho ou para pesquisas.

INOVAR, SEMPRE
O Instituto de Microbiologia foi fundado a partir
do Laboratório de Microbiologia da antiga Faculdade
Nacional de Farmácia da
Universidade do Brasil (UB),
em 1950, sob a liderança
do professor Paulo de Góes.
Inicialmente constituiu-se
em um núcleo de ensino e
pesquisa. Em 1955, o fun-

dador assumiu, por concurso,
a cátedra de Microbiologia
da Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil (UB). E
nesse mesmo ano o laboratório passou a ser o Instituto de
Microbiologia.
Com o passar do tempo,
novos cursos surgiram, assim
como as linhas de pesquisa foram expandidas. Para atender

SEMANA DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA

INSTITUTO forma profissionais
para o mercado e pesquisadores

Este é o evento mais importante realizado pelo instituto, que este
ano ocorreu de 26 a 30 de setembro. A primeira edição da Semana
de Microbiologia e Imunologia foi
1995, e desde lá nunca deixou de
ser realizado. A XVII foi organizada
pelos alunos do 6º período de Ciências Biológicas. Como é financiada
por empresas privadas, propicia a
participação de pesquisadores renomados provenientes de centros
de pesquisa de excelência, como o
Instituto Nacional do Câncer (Inca),
entre outros.
O evento nasceu com o objetivo de integrar os estudantes de
graduação das áreas biomédicas
de todo o país e divulgar o curso
de Ciências Biológicas, permitindo aos participantes a troca de
conhecimentos culturais e científicos, assim como o contato com
pesquisadores de diversas instituições do país.
Segundo um dos organizadores, Weslley, a participação dos
alunos na Semana é obrigatória a
partir do 4º período. “A participação faz parte da grade curricular.
Nós, alunos, corremos atrás de
palestrantes e patrocínios, mas a
direção está sempre ao nosso lado
nos orientando e apoiando no que
for necessário”, disse.

ao intenso crescimento da informação científica, em 1994
foi criado o curso de bacharelado em Microbiologia e Imunologia, atual curso de bacharelado em Ciências Biológicas:
Microbiologia e Imunologia. O
curso conferiu à universidade
o status de pioneira.
O instituto somente incorporou o nome do seu funda-

do em 1995. “De uma coisa
nós, do IMPPG, temos certeza: tivemos a coragem para
experimentar, ousar, e todos
os nossos indicadores de
avaliação demonstram que
o resultado foi para melhor”,
declarou a professora Agnes
Marie de Sá Figueiredo, do
Departamento de Microbiologia Médica.

PONTO DE ENCONTRO DOS
ALUNOS E LABORATÓRIO
DO PROFESSOR

ANA PAULA E DILMA CAYRES:
a recém-chegada e a apaixonada

Diversas mudanças ocorreram na biblioteca este ano
e muitas ainda estão previstas. A auxiliar de biblioteca e
uma das funcionárias mais antigas do instituto – ou cria
da casa como se autodenomina Dilma Santana Cayres –,
diz ser uma pessoa realizada profissionalmente. “Aqui,
literalmente é a minha segunda casa, onde construí a minha carreira. Esta biblioteca foi o meu primeiro e único
emprego”. A técnica-administrativa ingressou na UFRJ
em 1974, e, como se apaixonou pela profissão, decidiu
cursar biblioteconomia.
Ana Paula Alves Teixeira, recém-chegada da biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho,
onde trabalhou por quatro anos, afirma, animada, que
chegou no momento certo ao instituto. “A biblioteca é o
laboratório do professor, e, ciente disso, a atual diretoria
investiu na reforma física do espaço”, contou. Segundo a
colega Cayeres, antes das obras “ela não era tão bonitinha assim”.
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INSTITUTO DE BIOFÍSICA

Entrosamento técnico-acadêmico
“A universidade é uma instituição de pesquisa, porque
pesquisa ensina”.
Carlos Chagas Filho, 1956
Seguidora da filosofia do
ilustre cientista-fundador e
que empresta o nome à unidade, Denise Pires de Carvalho, diretora do Instituto de
Biofísica Carlos Chaga Filho
(IBCCF) desde fevereiro de
2010, preocupa-se com a capacitação e a realização profissional e pessoal dos funcionários.
Como informa Karla Rodrigues Simas, chefe da seção
de Pessoal, a diretora procura
sempre alocar as pessoas em
tarefas que lhes são compatíveis e que propiciem uma
maior satisfação profissional.
“Só fica aqui quem amar o
que faz”, resume a técnicaadministrativa.

NO LABORATÓRIO de Biologia Molecular, o professor Álvaro Leitão, incentiva a equipe. São exemplos disto os técnicos
Leonardo da Silva Vidal, doutor, e Janine Simas Cardoso Rurr, futura aluna do mestrado criado pelo professor.

ESFORÇO E DEDICAÇÃO DE UMA VIDA
O Instituto de Biofísica da
UFRJ nasceu do esforço e ideal de Carlos Chagas Filho com
o objetivo de institucionalizar
a pesquisa acadêmica na universidade. Em 1945, na volta
ao Rio de Janeiro, o cientista
dedicou-se à organização de
um grupo de pesquisadores
para o Laboratório de Biofísica da instituição, o qual logo
se transformaria no Instituto
de Biofísica. Pouco tempo depois, com a vinda ao Brasil de
vários cientistas estrangeiros,
convidados por ele para partilharem seus conhecimentos
entre si e com os estagiários,
o instituto tornou-se um centro de estudos de renome.
Sob tamanha paixão e dedicação, o instituto assumiu

a missão de abrigar a pesquisa, motivada por curiosidade intelectual, dirigida aos
fundamentos das ciências
biomédicas. E de seus laboratórios saiu toda uma geração de cientistas brasileiros,
projetando o nome do Rio de
Janeiro como referência geográfica da ciência e da cultura. O Instituto de Biofísica
é, hoje, um dos membros da
International Federation of
Institutes for Advanced Study
– Ifias.
Carlos Chagas retornou à
direção do instituto em 1970,
e somente 15 anos depois
de sua volta é que a unidade
passou a se chamar Instituto
de Biofísica Carlos Chaga Filho (IBCCF).
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ESTRUTURA
Hoje, o IBCCF conta com
cerca de 6.000 aluno/ano
que fazem graduação, dois
programas de pós-graduação (cursos de mestrado e
doutorado, com conceito 7
da Capes) em Ciências Biológicas – um de Biofísica e
outro de Fisiologia – e sete
laboratórios de pesquisa.
Na interface com a so-

ciedade, o IBCCF conta
com a atuante Coordenação de Atividades de Extensão (Cate) e coordena
a participação da UFRJ no
Consórcio Centro de Educação Superior a Distância
do Estado do Rio de Janeiro
(Cederj).
No plano de expansão
da UFRJ, o Instituto de Bio-

física contribuiu significativamente, sendo uma das
unidades proponentes de
três novos cursos da UFRJ:
Ciências Biológicas – Biofísica (Polo de Xerém), Biotecnologia (Polo de Xerém)
e Nanotecnologia (turmas
no Fundão e em Xerém),
conforme informou a diretora.
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Entrosamento técnico-acadêmico
“A CIÊNCIA
DENTRO DA PELE”
O fundador, autor da citação, inspirou e motivou gerações de alunos e professores.
Recentemente, a revista americana Times fez uma
matéria sobre os profissionais do futuro, e lá estavam
os biofísicos na lista. Segundo
a diretora do instituto, Denise
Carvalho, os alunos do IBCCF
têm sólida formação tanto
na área biomédica quanto na
tecnológica. Assim, se enquadram no perfil que o país (e o
mundo) precisará para se desenvolver adequadamente e
inovar em termos científicos
e tecnológicos.
Dedicação e amor permeiam o instituto, que leva
a pesquisa e a ciência não só
dentro da pele, mas como
uma missão de vida. No Laboratório de Biologia Molecular,
coordenado pelo professor
Álvaro Augusto Costa Leitão,
por exemplo, o incentivo para
o estudo e a pesquisa é total,
conforme informaram os bi-

alunos na
graduação

docentes

95

228

alunos no
mestrado
ólogos Janine Simas Cardoso
Rurr e Leonardo da Silva Vidal, técnico-administrativo de
nível médio, mas com doutorado. Sempre que necessário,

PRAZER DO TRABALHO EM EQUIPE
Marta Bahia Palmeira,
técnica-administrativa
de
nível superior, lotada no Departamento de Pessoal, afirma que o reconhecimento
ao alto padrão científico da
instituição é mais uma prova
do trabalho em equipe, uma
característica marcante do
instituto.
“Os técnicos, tanto dos
laboratórios como do administrativo, são muito envolvidos com as diversas atividades que exercem e procuram
estar sempre atualizados”,
informa Denise de Carvalho,
que é admirada pela equipe
por sua conduta pessoal e
profissional.
“Aqui, sinto-me bem, feliz e respeitado”, diz Advaldo
Nunes Bezerra, admitido em
1970, o funcionário mais antigo do Instituto de Biofísica.
Hoje, aos 68 anos, o técnico
em laboratório de nível médio é chefe do Biotério, setor
do Laboratório de Fisiologia

130

100

Endócrina Doris Rosenthal,
onde trabalha há 41 anos.
Além do trabalho no Biotério,
atua como colaborador em
diversas teses de mestrado e
doutorado, e dá aulas práticas
de experimento animal para
turmas de graduação a doutorado. Ele fala, com orgulho
que vai continuar a trabalhar
no IBCCF enquanto puder.
Até dezembro de 1999,
ano anterior à sua morte,
Carlos Chagas Filho ainda frequentava o IBCCF, de cadeira
de rodas e em companhia
de enfermeiras. Ele ocupava
a sala onde hoje funciona o
Espaço Memorial, circulava
pelos corredores interagindo com o corpo social. E não
eram poucos os que buscavam os seus conselhos e
orientações. Proferiu as Aulas
Magnas de início de período
letivo por vários anos (até
1998). Carlos Chagas Filho
morreu aos 89 anos de idade,
em 16 de fevereiro de 2000.

eles fazem cursos fora, aprendem uma nova técnica e voltam para disseminá-la.
Ao professor Álvaro Leitão coube a missão de criar

no doutorado
o curso de mestrado profissional de formação técnica
em pesquisa Biomédica, que
tem como intuito melhorar a
capacitação do corpo técnico

do laboratório. Incentivar a
participação do pessoal administrativo nos cursos oferecidos também faz parte
da filosofia do IBCCF.
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIA
DA SALA A UNIDADE
SALA NO CORREDOR FOI O PONTO DE PARTIDA
Criado no dia 13 de março de 1967, após aprovação
do plano de reestruturação
da UFRJ, o Instituto de Geociências (Igeo) destina-se ao
ensino básico, à formação
profissional e à pesquisa em
Geografia, Geologia e Meteorologia em qualquer de suas
modalidades, nos seus respectivos departamentos.
Fátima Cristina Pedrosa
Menezes, uma das funcionárias mais antigas da unidade
– foi aprovada no concurso
de 1987 para técnico-administrativo em secretariado e
hoje cursa pós-graduação em
Gerência de Projetos e chefia
as atividades gerenciais na secretaria da direção – , conta
que era tudo muito escasso e
precário: “O instituto ocupava
uma sala no meio de um corredor e tinha dois computadores
muito lentos. Nem de longe
era o que é hoje. As mudanças foram ocorrendo de forma
gradativa, mas o Igeo começou a crescer a partir da direção de Ivan Pereira de Abreu,
de 1990 a 1994. Ele buscou
recursos financeiros e profissionais através de concursos.
Depois dele, todos os demais
diretores deram continuidade
às melhorias”.
Sob a direção desde de-

zembro de Ismar de Souza
Carvalho, o Instituto de Geociências continua a investir
em modernização e nos talentos da casa. Em nove meses apenas de trabalho, Ismar
inaugurou o Museu da Geodiversidade, do qual é atual diretor, e iniciou a implantação
do projeto de diagnóstico de
equipes de trabalho e levantamento das necessidades de
treinamento, que é coordenado pela professora Cândida
Maria Cunha Melo, da equipe
T&D (Treinamento e Desenvolvimento do Instituto de Psicologia), que visa subsidiar as
ações da Pró-Reitoria de Pessoal no plano de capacitação
do servidor da universidade.
Segundo o diretor, todos os
trabalhos e pesquisas sempre
são relevantes. Porém, as atividades integradas da unidade
para a solução de questões
relacionadas aos desastres naturais, e que envolvem os Departamentos de Meteorologia, Geografia e Geologia, são
especiais, tanto do ponto de
vista acadêmico como social.
A unidade é apoiada em suas
ações pelos recursos institucionais, agências de fomento
como o CNPq, Capes, Faperj e
Finep, além de empresas estatais e privadas.

89 técnicos-administrativos, sendo que 4 cursam
doutorado e 2 mestrados. 104 docentes.

Tarcísio Raimundo

MUSEÓLOGAS: Aline Rocha, Patrícia Danza e Márcia Cezar

TRÍPLICE ALIANÇA
O curso de Geologia do Rio
de Janeiro iniciou suas atividades em 1958 como a quinta unidade brasileira criada e
mantida pela Campanha de
Formação de Geólogos (Cage),
que formou a primeira turma
em 1961. Em 1965, o curso
passou a integrar a Universidade do Brasil (UB) como Escola
Nacional de Geologia. Com
a Reforma Universitária, em
1967, passou a fazer parte do
atual Instituto de Geociências
(Igeo) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) como
um de seus departamentos,
ao lado de outros oriundos da
antiga Faculdade Nacional de
Filosofia, da UB.
Em 2008, foram comemorados os 50 anos do primeiro
curso de Geologia do Rio de
Janeiro. Neste período, a Geo-

logia experimentou extraordinária evolução, tanto no campo do conhecimento científico
quanto na modernização do
departamento.
Mas nem toda a modernidade é capaz de substituir
histórias como a de Tarcísio
Raimundo de Abreu, técnico
em mecânica, nível médio,
concursado, que trabalha no
Laboratório de Laminação
desde 1985.
Ao se aposentar, em 1992,
ele conta que, em vez de ir para
casa, aceitou o convite do professor Rudolph Trouw, coordenador do laboratório, e ficou
lá. Aos 65 anos, sente-se jovem
e com muita disposição para
trabalhar. “O laboratório representa a minha vida”, afirma.
Tarcísio desempenha papel fundamental dentro do

O MUSEU DA GEODIVERSIDADE
Inaugurado no dia 14 de
setembro deste ano, o museu conta com um acervo
de aproximadamente 20.000
amostras de minerais, rochas, solos e fósseis, além de
fotografias, instrumentos de
uso em geociências, mapas,
documentos e livros raros.
Abriga a terceira maior coleção de fósseis do país, catalo-

gada pelo Serviço Geológico
do Brasil (Paleo), de acervos
disponíveis na internet. Nasceu a partir de ideias de um
grupo de professores de Geologia, para divulgar o conhecimento adquirido dentro da
UFRJ.
Mas para que essa iniciativa fosse possível e o museu
inaugurado, as quatro técni-

cas-administrativas lotadas
no museu, além de muitos
outros voluntários, dedicaram-se de corpo e alma à
tarefa. Aline Rocha de Souza
Ferreira de Castro e Patrícia
Danza Greco técnicas em
museologia e doutorandas,
e Márcia Cesar Diogo, técnica em assuntos educacionais
e mestre em História, falam

que o museu tem total apoio
da direção e, orgulhosas,
explicam que, diariamente,
assumem papéis variados:
jornalista, educador, produtor cultural, entre outros,
para que o museu funcione
de acordo com os pilares de
educação, que elas definem
como sendo a pesquisa, documentação e comunicação.

departamento:
transforma
amostras de rochas coletadas
pelos alunos nas excursões
aos campos com os professores em lâminas de microscópios, o que permite a análise
do material. “O trabalho diário
é lento e metódico. Cada lâmina demora entre 12 e 14 horas
para ficar pronta”, disse.
Outra técnica-administrativa que faz história na unidade
é Rosane Batista da Silva. Ela
entrou na UFRJ como servente do bandejão. O salário que
ganhava só dava para pagar a
faculdade. Em 1987 foi aprovada em concurso interno
para a função de assistente
administrativa, e hoje é a chefe do Departamento de Pessoal do Igeo e mestranda em
Psicologia pela Universidade
Universo.

FORMAÇÃO
Departamento de Geografia – Oferece cursos de licenciatura e bacharelado, programa
de pós-graduação, mestrado
e doutorado, além de cursos
de extensão de curta duração.
Nas duas últimas avaliações do
Capes, o Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG)
obteve a nota máxima: 7.
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INSTITUTO DE BIOLOGIA

missão: trabalhar pelo planeta

EVOLUÇÃO DO IB

Fotos: Emanuel Marinho

técnicosadministrativos

Pesquisa, ensino e extensão são os três pilares do Instituto de Biologia, que tem
como missão ajudar o planeta. Do trote universitário
ao programa de licenciatura
internacional, na cidade portuguesa de Coimbra, às atividades técnicas, o sentimento
é de amor e de integração.
Por ser foco de resistência à ditadura militar, a Faculdade Nacional de Filosofia da
UFRJ foi dissolvida e teve os
cursos desmembrados. Em
1969, do curso de História
Natural nasceu o Instituto
de Biologia (IB) e, no mesmo
ano, realizou o primeiro vestibular.

Laboratório de Virologia Molecular

Déia Ferreira

9
8

980 alunos de graduação
186 alunos de pós-graduação
(cursos de mestrado e doutorado)
90 docentes lotados

Blanche Christine

“O Instituto cresceu e
obteve o reconhecimento
da sociedade acadêmica
devido à intensa produção
científica”, relembrou Déia
Maria Ferreira, uma das
alunas da primeira turma
do Instituto e que se tornou
professora do Departamento de Ecologia. “Sou uma
testemunha de cabelo branco”, complementou.
Professora desde 1977,
Déia contou que, na década
de 1970, o Instituto era uma
unidade de pesquisa incipiente, com alguns trabalhos na
área de genética e profissionais de boa qualidade. Hoje,

a unidade tem uma pesquisa
bem consolidada, atividades
de popularização da ciência
através de desenvolvimento
de material educativo e projetos do Ministério da Educação.
Sobre o atual momento
do Instituto, a vice-diretora,
Blanche Christine Bitner-Mathé Leal, destacou a criação
do curso de licenciatura em
Ciências Biológicas, no campus UFRJ-Macaé, e a democratização do acesso à universidade pública, com a criação
do curso noturno. O diretor,
Antônio Mateo Solé-Cava,
encontra-se na França a con-

vite do governo francês para
uma reunião de intercâmbio
científico Brasil-França.
“Depois de 42 anos, o Instituto tem três cursos de pósgraduação; bacharelado nas
áreas de Zoologia, Genética,
Ecologia, Botânica e Biologia
Marinha; dois cursos de licenciatura, sendo um diurno
e um noturno; um curso de licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé, e conta com
inúmeros laboratórios e atividades extracurriculares. Em
2010, foi criado o Programa
de Biodiversidade e Biologia
Evolutiva”, conta com orgulho a vice-diretora.

PRÊMIO LUÍSA PINHO SARTORI
Luísa Pinho Sartori foi aluna do curso de bacharelado
em Ecologia e se dedicou
de corpo e alma às causas
do meio ambiente e proteção dos animais. Faleceu em
2009, aos 20 anos de idade.
Em sua homenagem, a família da estudante e amigos
criaram o prêmio e outras iniciativas.
O prêmio tem como objetivo promover o desenvolvimento do conhecimento em

Ciências Biológicas, através
do reconhecimento público
e da premiação em dinheiro
aos estudantes do Instituto
de Biologia que se destacam
na Jornada de Iniciação Científica e no Congresso de Extensão.
Luísa sempre repetia
esta frase: “Eu me preocupo com o planeta porque é
o lugar onde moramos, e o
único lugar onde podemos
viver”.
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INSTITUTO DE BIOLOGIA
missão: trabalhar pelo planeta
“O trote é o nosso xodó. É
quando mostramos a nossa
cara. Nesse momento, começa o envolvimento dos alunos
com a UFRJ, a vontade de
querer fazer a diferença e o
sentimento de fazer parte de
alguma coisa maior”, definiu
Rayanne Setúbal. Ela se formou em Ciências Biológicas
em 2010, mas desde o início
deste ano cursa bacharelado
em Ecologia e trabalha como
técnica de laboratório. “O
envolvimento dela com o trabalho é notável”, declarou a
professora Blanche, chefe da
aluna.
“Aqui no Instituto alguns
dos nossos alunos estão participando dos programas de
licenciatura internacional em
Coimbra e outros do programa institucional de bolsas de
iniciação à docência”, explicou Cássia Sakuragui, diretora adjunta de ensino e professora desde 2007.

Fotos: Emanuel Marinho

Heloísa Barreto

MÃO NA MASSA
O que não falta no Instituto de Biologia são pessoas que
querem meter a mão na massa, como dizem os alunos, e há
incentivo para isso.
Entre os técnicos-administrativos, alunos e professores,
são muitas as histórias. Cada
um do seu jeito de ser se integra ao Instituto. Alguns ficam
mais ligados ao trabalho no laboratório; outros apresentam
trabalhos de iniciação científica em congressos; e tem aqueles que vão para os trabalhos
de campo. Integração, que, na
opinião da vice-diretora, é excelente. O Instituto tem mais
de 50% de aulas práticas e de
campo. Sem a integração de
todos, o trabalho não seria tão
bem consolidado.
Jorginaldo Willian de Oliveira, responsável pelo herbário,
é um técnico-administrativo
que auxilia nas aulas práticas e
excursões de disciplinas do Departamento de Botânica.
Benedita Aglai Oliveira da
Silva, bióloga lotada no Departamento de Ecologia, foi

Cássia Sakuragui
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PROJETOS

Benedita Aglai

coordenadora de Licenciatura.
Atualmente participa da coordenação do curso de licenciatura em Ciências Biológicas a
Distância (UAB). Tereza Cristina
Gonçalves da Silva, bióloga, é
coordenadora do bacharelado
em Ecologia.

Capim Limão – Surgiu por iniciativa
dos alunos de Biologia em 2006. Estuda, discute e divulga a permacultura e a
agroecologia, conhecimentos alternativos às práticas vigentes que contribuem
para a degradação do meio ambiente.
É a Vila – Atividades de educação ambiental com crianças e jovens da Vila Residencial da Cidade Universitária.
UFRJ Muda Maré – Mais um evento
recém-criado. Trabalha a educação am-

biental e a agricultura urbana com algumas
turmas de ensino médio da comunidade
da Maré.
Projetos na Área de HIV/Aids para Moçambique e Angola – Sob responsabilidade
do professor Amilcar Tanure, é desenvolvido um programa de assistência técnica na
área de HIV/Aids em Moçambique e Angola, dentro do programa do governo dos Estados Unidos intitulado Presidential Emergency Program For Aids Relief (PEPFAR).
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22 técnicos-administrativos
31 alunos no mestrado
42 alunos no doutorado

UNIDADES DA UFRJ

NPPN

36 alunos na iniciação científica
14 professores efetivos
2 professores visitantes

pronto para ser instituto
Fotos: Emanuel Marinho

No Ano Internacional da
Química, 2011, o Núcleo de
Pesquisas de Produtos Naturais (NPPN) – único no Brasil
que forma pós-graduandos
em Química de Produtos Naturais – tem um enorme desafio:
tornar-se instituto.
“O Núcleo está em profunda transformação para algo
maior e melhor”, declarou orgulhosa a diretora Gilda Guimarães. Ela ingressou no ano
de 1981 como caloura do curso de Farmácia e desde 1993
trabalha como docente.
Alessandro Simas, vice-diretor, complementou: “O parque analítico (laboratórios) do
Núcleo está se renovando com
a aquisição de novos equipamentos de grande porte. E o
quadro de docentes está se
expandindo com a abertura de
novos concursos”.

INÍCIO DO NÚCLEO
A história Núcleo, de 48
anos, começou em 1962, com
a desarticulação do Instituto
de Química Agrícola e com o
convite do professor Paulo da
Silva Lacaz, catedrático de Química Orgânica e Bioquímica,
das Faculdades de Farmácia e
Medicina, aos cientistas Walter Mors e Otto Gottlieb e Benjamim Gilbert para organizarem novos centros de pesquisa
em produtos naturais.
Em 1963, a Congregação
da Faculdade de Farmácia cria
o Centro de Pesquisas em Produtos Naturais (CPPN), que é
transferido do campus da Praia
Vermelha para a Cidade Universitária em 1972.
Devido à excelência de
seus trabalhos que representaram um marco para a Fitoquímica brasileira, à consolidação
de suas publicações internacionais, à capacidade de desenvolvimento de pesquisas e
intercâmbios multi e interdisciplinares na própria UFRJ e para
além dela, e à qualidade de
seus cursos de pós-graduação
stricto sensu, o CPPN atingiu,
em 1976, o status de Órgão
Suplementar do CCS, passando então a se denominar Núcleo de Pesquisas de Produtos
Naturais.

Alessandro Simas e Gilda Guimarães

Francisco dos Santos

O NPPN DO SÉCULO XXI
“O NPPN, reconhecido
pela excelência do programa
de pós-graduação, desenvolve estudos de substâncias naturais com atividade
biológica e pesquisa na área
de óleos essenciais. Tem patentes desenvolvidas e algumas em desenvolvimento.
Além de ter formado vários
professores para a UFRJ”, informou a diretora.
Entre os grandes projetos e desafios, Gilda falou
sobre o desejo do Núcleo de
se consolidar na área de graduação e de algumas ações:

“Recentemente, a pedido do
CCS, criamos a disciplina Fundamentos de Química, que
tem como objetivo esclarecer
o papel da química dentro das
Ciências Biomédicas”.
Sobre as outras iniciativas
em andamento, além da expansão do Núcleo, a diretora
ressaltou o projeto Zimduck.
Ela explica do que se trata:
“Zimduck é um produto natural, obtido de leite de mamíferos, sendo 100% natural.
Tem como objetivo estimular
o equilíbrio do organismo suscitando uma resposta do pró-

prio corpo às enfermidades
que o afligem”.
Outro motivo de orgulho
da diretora é a consolidação do programa de pósgraduação e as linhas de
pesquisa que são a Fitoquímica, Quimiossistemática
Vegetal, Atividade Biológica
de Produtos Naturais, Metodologias Analíticas para
a Investigação de Produtos
Naturais, síntese e transformação química de produtos
naturais, Ecologia Química
e Modelagem Molecular e
Espectroscopia.

APOIO ÀS PESQUISAS
Central Analítica – Criada em 1973 e composta de
vários laboratórios multiusuários que atendem tanto a
UFRJ quanto a universidades
fora do estado que necessitem de algum equipamento
para realização de pesquisas

científicas.
Lamar – O Laboratório
Multiusuário de Análises por
Ressonância Magnética Nuclear representa uma nova
era para o Núcleo e, consequentemente, todas as unidades que o integram devido a

equipamentos de última geração que auxiliam na pesquisa
e na análise de líquidos, entre
outras funções. É coordenado
por Luzineide Tinoco. A equipe é formada pelos técnicosadministrativos Camila Mansur e Francisco dos Santos.

AMOR AO TRABALHO
Os 22 funcionários técnico-administrativos
têm
importância vital para a
administração e a pesquisa
do Núcleo. Alguns estão há
mais de 25 anos no NPPN e
amam o que fazem. Como
diz a diretora: Nunca deixaram a peteca cair, porque
sabem da responsabilidade
que carregam e que os alunos precisam deles.
Entre os mais antigos
encontram-se Francisco de
Assis Vieira dos Santos, técnico de laboratório e há 32
anos no NPPN. Começou no
almoxarifado, mas ao concluir o curso de técnico em
Química foi trabalhar no laboratório de destilação de
solvente com o professor
Paulo Costa. Há quase 10
anos está no Lamar. “Gosto do que faço e acho que
faço bem”, declarou Francisco, que, incentivado por
amigos e professores, cogita estudar para concurso de
técnico em nível superior.
“É importante estudar para
se ter uma progressão na
carreira”, disse.
Maria do Carmo Freire Ribeiro Pinto, técnica de nível
superior em Química, trabalha há mais de 30 anos no
NPPN com uma fidelidade
impressionante. Após a morte do professor com quem
trabalhava, deu continuidade às pesquisas dele e hoje
conduz os projetos com os
alunos e com seu Natal ou
Natalino Germano, técnico
aposentado há 20 anos mas
que continua atuando no laboratório por amor.
A professora emérita
da Faculdade de Farmácia,
Maria Auxiliadora Coelho
Kaplan, é um exemplo de
amor à pesquisa. Bolsista
do CNPq há 50 anos ininterruptos, hoje, aos 80, ainda
ministra aulas na UFRJ.
“Todos merecem destaques. Os técnicos-administrativos pelo apoio ao
trabalho diário e suporte
aos laboratórios; os professores, pela dedicação à pesquisa”, finalizou Gilda, diretora do Núcleo.
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Esta semana vamos conhecer um pouco de uma das
unidades mais antigas da UFRJ: a Faculdade de Farmácia,
que fica no bloco K do Centro de Ciências da Saúde (CCS),
na Cidade Universitária. Mesmo fazendo parte da comunidade universitária, você pode não conhecer a unidade,
mas os pacientes do HU conhecem. Eles são assistidos por
um dos mais exitosos projetos acadêmicos da universidade, a Farmácia-Escola.
Um jardim e pomar com uma unidade no meio, em
pleno coração do centro da Cidade do Rio de Janeiro. Esta
é a descrição mais correta que se pode fazer da localização
do Observatório do Valongo da UFRJ. Um local mais que
apropriado para estudo e o ambiente ideal para o trabalho. Nesse oásis de harmonia, se respira camaradagem.
Você está convidado a fazer um passeio com o SINTUFRJ entre as seriguelas e roseiras do Valongo.
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FACULDADE DE FARMÁCIA

uma construção coletiva
Foto: Carla Barros

Foto: Emanuel Marinho

Um dos cursos mais
antigos da UFRJ
ganha fôlego e se
expande. Este é o
desafio da Faculdade
de Farmácia, dirigida
pelo jovem professor
Lúcio Mendes Cabral.
Entre as metas
estabelecidas, estão
a consolidação da
graduação noturna –
que está no terceiro
período –, com toda
a infraestrutura
do diurno, e a do
campus Macaé, e os
cursos de mestrado
e doutorado, no
Fundão.
Segundo Cabral,
a Faculdade de
Farmácia da UFRJ
é o único programa
de ciências
farmacêuticas
existente no Estado
do Rio de Janeiro.
E, em termos
de pesquisa, a
instituição é bem
eclética, porque
engloba desde as
ciências básicas
até disciplinas
aplicadas no
desenvolvimento de
novos medicamentos,
informou o diretor.
Um dos projetos bemsucedidos nessa área
é a Farmácia-Escola.

SALA

P

“SHAMPOOZEIROS”
A Farmácia-Escola nasceu
para garantir estágio supervisionado aos alunos. Uma
iniciativa de antigos e atuais
professores do Departamento de Farmacoterapia: Luis
Fernando Chiavegatto, Maria Yedda Pousa Bacaltchuck, Theóphilo Barbosa Elias,
Elisabeth Pereira dos Santos
e Rita de Cássia da Silva Ascenção Barros, coordenadora e vice-coordenadora do
projeto, respectivamente, e
João Ferreira da Rocha.
No início, a linha de produção era concentrada em
remédios não comercializados pela indústria farmacêutica, por dois motivos:
porque possuíam prazo de
validade reduzido ou porque
atendiam apenas a um grupo pequeno de consumidores.
Era década de 1980 e
o projeto também sofreu
rejeição de parte dos docentes. Naquela época, o
atendimento no balcão por
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farmacêuticos era considerado uma atividade menor
– o farmacêutico tinha de
trabalhar somente com pesquisa.
Rita de Cássia lembra das
dificuldades no início dos
trabalhos. “Começamos no
peito e na raça. Os seis professores manipulavam no
laboratório de aula prática
da Farmacoterapia e éramos
chamados de “shampoozeiros” e “saboneteiros”, porque vendíamos os produtos
para professores e familiares. O material que utilizávamos era doado e o dinheiro
arrecadado investido no projeto. Saímos do subsolo para
o andar de cima e transformamos o porão em salas de
laboratório.
Mas sem a ajuda de alguns “anjos”, a vice-coordenadora do projeto acredita
que tudo seria mais difícil.
Ela cita entre os principais
colaboradores e incentivadores os ex-dirigentes
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TÉCNICOSADMINISTRATIVOS

da Faculdade de Farmácia
Levy Gomes Ferreira (que
dá nome à sala de estudo
), e Alice Pereira de Mattos
(“uma mãe”) e o professor
Nuno Álvares Pereira. “A Faculdade de Farmácia deve
muito ao amor, carinho e
empreendedorismo deles”,
complementou.
No balcão de atendimento, uma atividade de solidariedade. Alunos, farmacêuticos e monitores, num
total de oito, se revezam
para atender, orientar, conferir e entregar os remédios
prescritos aos moradores
das comunidades próximas
ou a pacientes do HU. No
Laboratório de Manipulação
de receituário são produzidos os remédios vendidos.
Seu Orcalino da Silva é

o funcionário mais antigo
do laboratório da FarmáciaEscola, e também o único
auxiliar de farmácia do setor. Mesmo aposentado há
21 anos, não falta um dia ao
trabalho. Entrou na UFRJ em
1969, e desde então deixou
de lado a marcenaria, sua
profissão de origem. “Aqui
é a minha segunda família”,
diz ele, retribuindo o carinho
que recebe dos colegas, que
o têm como exemplo.
“Aqui é uma grande família. Posso resumir toda a
paixão que tenho dizendo
que não dá mais para separar paciente de aluno. Hoje,
a missão da Farmácia-Escola
é formar bem o farmacêutico e cuidar bem dos pacientes”, resumiu a professora
Rita de Cássia.
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FACULDADE DE FARMÁCIA

uma construção coletiva

HISTÓRIAS DE VIDA
A unidade que nasceu sem
farmacêutico hoje tem um
profissional em cada setor e
ainda conta com monitores
bolsistas. O primeiro concurso
público para farmacêutico da
universidade ocorreu em 1991
e, segundo os antigos funcionários e professores, logo os
profissionais foram envolvidos
pelo sentimento de determinação da equipe, se entregando ao trabalho e ajudando a
unidade a ser o que é.
Gláucia Miranda Pinheiro, responsável pelo Setor
de Controle de Qualidade,
faz parte do grupo de ingressos em 1991. Fez mestrado
em 2006, incentivada pela
equipe da Farmácia, e hoje,
às vésperas de se aposentar,
pensa em cursar doutorado.
Cleonice Marques Costa,
que responde pelo Setor de
Cápsulas, começou a trabalhar na UFRJ em 1994 como
auxiliar de laboratório. Cursou o Pré-Vestibular do SINTUFRJ, no IFCS, e em 1996 foi
aprovada para a Faculdade
de Farmácia. Em 2009 fez o
concurso para farmacêutica,
passou, e este ano iniciou o
mestrado.
A trajetória da professora
Rita de Cássia na UFRJ é outro
exemplo de força de vontade para superar limites e de
dedicação. Caçula de uma família pobre, em 1975, aos 17
anos, quando subia as escadas da UFRJ como caloura da
Faculdade de Farmácia, pensou: “Não acredito que passei
para a UFRJ; queria sair daqui
aposentada”. Hoje, diz brincando que um anjo passou na
hora e disse amém. Mas a história dela com a universidade
ainda está longe de acabar.
Em vez invés de se aposentar
por tempo de serviço, ela cursa doutorado.

1.200
ALUNOS, INCLUINDO OS DE MACAÉ

62

Fotos: Carla Barros

PROFESSORES

FARMÁCIA-ESCOLA VAI AO HESFA

80

MESTRANDOS

44

DOUTORANDOS

Em 1832 foi criado o curso de farmácia da UFRJ, que
funcionou até 64 anos atrás
na Faculdade de Medicina.
Em 28 de janeiro de 1946,
reunia-se pela primeira vez a
Congregação da Faculdade de
Farmácia, sob a presidência
do professor Ugo de Castro
Guimarães, então diretor da

Faculdade de Medicina. Em
1947 foram eleitos os primeiros dirigentes da Faculdade de
Farmácia.
Projetos como o da Farmácia-Escola na parte de assistência aos pacientes, como é
feito no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, são
trabalhos já consolidados de

atenção ao próximo. Este ano
a intenção do diretor Lúcio
Mendes Cabral é criar o serviço no Hospital-Escola São
Francisco de Assis (Hesfa), permitindo ao aluno da Faculdade
de Farmácia prestar assistência social em trabalhos, como
programa de atendimento aos
idosos e às mulheres.

CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

ORCALINO: Único auxiliar de farmácia e o mais antigo
PROFESSORAS Rita de Cássia e Elizabeth; e Glaucia,
do Setor de Qualidade

O diretor da faculdade
está empenhado em fazer
a sua parte para contribuir
com o crescimento intelectual e profissional dos
funcionários, e com a sua
progressão funcional. Ele
implantou um programa
de capacitação interna. O
primeiro curso oferecido é

o idioma inglês, cujas aulas
devem começar este mês.
A vontade de estudar e
crescer profissionalmente
se espalha na unidade. Na
Secretaria de Graduação,
por exemplo, dos oito técnicos-administrativos, três
cursam mestrado ou doutorado.
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OBSERVATÓRIO DO VALONGO

uma unidade de amigos
O Observatório do Valongo,
no topo do Morro da Conceição,
no centro da Cidade, ainda parece com a chácara que, em 1921,
recebeu os equipamentos do Observatório da Escola Politécnica
para que o Morro de Santo Antônio, no Castelo, fosse abaixo.
Árvores frutíferas se misturam
às folhagens coloridas, roseiras e
papoulas. O silêncio predomina.
Lá em cima, de onde se tem
uma vista parcial do Rio de Janeiro, encontra-se a única unidade do Brasil que oferece curso
de graduação em Astronomia.
O primeiro astrônomo formado
pelo Observatório do Valongo da
UFRJ foi em 1961. Atualmente,
a instituição oferece mestrado e
doutorado.

REIVINDICAÇÕES

Fotos: Emanuel Marinho

Os três funcionários dos setores de Administração, Almoxarifado e Financeiro
esperam que sobre dinheiro das obras em
andamento para melhorar as condições
de trabalho deles. O espaço físico que dividem é pequeno e sem ventilação natural.
O cheiro de mofo e de coisa velha que sai
do armário improvisado como almoxarifado é insuportável.

A aposentadoria no serviço público é algo inevitável. Em 2014,
Elias dá adeus ao Valongo; Altair,
Mônica do Financeiro e Neide bibliotecária, saem em 2013. A chefe
do DP, que tem 60 anos, embora
saiba que sentirá saudades dos
anos de convivência no Observatório, disse que está cansada de
subir e descer a ladeira e precisa
descansar: “Antigamente saía com
os colegas para almoçar fora, mas
agora não tenho mais ânimo para
isso, assim como a maioria dos
antigos. A gente não deixava de conhecer nenhum restaurante novo
que inaugurava na área. Mas continuamos lanchando na cozinha.”

SINTONIA
O dia de trabalho no Observatório do Valongo começa
às 8h e termina às 21h. A graduação é oferecida em três turnos: manhã, tarde e noite. Na
terça-feira, 6, quando o Jornal
do SINTUFRJ subiu a Ladeira
de Pedro Antônio, encontrou a
unidade quase vazia. Direção,
professores, alunos e parte dos
técnicos-administrativos estavam participando da reunião
anual da Sociedade Brasileira
de Astronomia. Quem nos recebeu com um enorme sorriso e
muita boa vontade foi a chefe
do Departamento de Pessoal,
Altair da Silva Gomes.
Ela trabalha no Observatório desde 1994. Começou como
secretária e depois assumiu a
chefia de Pessoal. É uma das
primeiras a chegar, e sua rotina
começa consultando a agenda
da diretora Silvia Lorenz e emails. A unidade é pequena,
mas as tarefas são de uma
grande unidade, diz.
“Aqui todo mundo faz tudo,
mas não temos rotina. Cada dia
é uma surpresa. Às vezes é uma
viagem de última hora, um
seminário. Recebemos sempre
muitas visitas de professores.
Nossos docentes são solicitados
para palestras, e antes do início
das obras de reforma e construção, o Observatório vivia cheio
de colegiais”, contou Altair.

José Nonato

Elias de Oliveira

RELÍQUIAS CIENTÍFICAS
O principal prédio do Observatório do Valongo tem três pavimentos
e guarda muitas relíquias científicas.
No primeiro e segundo andares ficam
a secretaria acadêmica, oito salas de
professores, sendo uma reversível para
auditório, sala de informática para
alunos, setores administrativos, banheiros, as salas da Altair e da diretora,
cozinha e copa. Os principais espaços
são reservados aos equipamentos raros, já não usados nas aulas.
Em uma das salas no segundo
andar ficam o relógio mais antigo do

SEPARAÇÃO
INEVITÁVEL

Valongo e a sala do Telescópio Cooke,
cuja a cúpula abre para o céu. Mesmo
sem uso acadêmico, o equipamento é
atração para qualquer visitante.
Lá fora estão o relógio de sol: a
hora é marcada pela sombra projetada na parede o museu com as antiguidades da astronomia, como as
peças de medição e compactadores de
placas siderais. A biblioteca foi adaptada em 1992 da base de um telescópio
e a sala de leitura homenageia um
professor muito querido pela comunidade, Silio Vaz.

Altair Gomes

A MENINA DOS OLHOS
O jardim e as árvores frutíferas
são a menina dos olhos de todos.
Muitos plantaram ou cuidaram de
muitos pés de frutas. Elias plantou
um imbu. Parte do ano, o terreno
fica coberto de frutos, que espalham
um aroma delicioso no ar. O jardineiro Ricardo Pacheco e seu auxiliar,
Luiz Ricardo (ambos terceirizados)
todos os dias varrem as alamedas
recolhendo folhas e molham as
plantas.
Segundo Altair e Elias, naquela unidade não há distinção entre

técnicos-administrativos,docentes e
alunos. Eles tomam cafezinho juntos, dividem os bolos que a Silvia
Lorenz leva e, no fim do ano, confraternizam com um churrasco ao
ar livre. Às vezes, também festejam
aniversários.
A próxima festa prevista é a
inauguração da nova cozinha e
copa. Uma obra esperada durante
anos e que saiu com a construção
de mais salas para os professores,
banheiros e a pintura dos pavilhões,
com recursos do Reuni.

a ladeira: quando chove o acesso
fica muito difícil, porque o entorno alaga, e no verão, com o sol
rasgando, a gente sobe molhado
de suor.”
José Nonato entrou na UFRJ aos

19 anos. Trabalhou na Geociências,
quando o instituto funcionava no 4º
andar do prédio do IFCS, no Largo
de São Francisco. Ele, como os outros colegas, considera o Valongo a
extensão da sua casa.

HARMONIA E TRANQUILIDADE
O Valongo tem dois administradores: Elias de Oliveira, 56
anos, há 23 na unidade, e José Nonato Motti, 63 anos, o mais antigo
do Observatório – 35 anos. “Sou
uma espécie de Severino faz tudo:

administro, conserto, reparo e instalo”, diz Elias. Mas de uma coisa
ele não abre mão: do Valongo.
“Aqui é uma harmonia”,
afirma, “apesar de morro é uma
tranquilidade. O único problema é
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Suplemento Especial
UNIDADES DA UFRJ
A cada semana virá encartado no Jornal do SINTUFRJ este
suplemento especial. O objetivo é mostrar à comunidade universitária o que cada unidade produz. Não é um caderno acadêmico, portanto, não priorizará a divulgação de pesquisas e
investigações científicas. O foco serão as atividades, como um
todo, sob a responsabilidade dos técnicos-administrativos,
professores e estudantes.
Ênfase também será dada à própria história da unidade e
suas peculiaridades. Do funcionário que veste a camisa – do
diretor ao servente – às situações inusitadas. As tarefas de
cada um que, juntos, somam o que de melhor a universidade
oferece para o público interno e a sociedade. O investimento
na pesquisa e na extensão que resultar em benefícios imediatos à população e/ou a um segmento social fará parte de
nossa pauta.
As ações coletivas ou individuais e a produção do saber
que garantam o destaque da UFRJ no cenário nacional e mundial serão ingredientes indispensáveis para as matérias jornalísticas sobre as unidades. Assim como as mazelas: falta de
infraestrutura adequada para o desenvolvimento do trabalho,
assédio moral, discriminação etc., serão denunciadas à comunidade universitária.
Neste número inaugural do suplemento, as duas unidades
em foco são a Escola de Música, que completa 163 anos de
vida, e o campus UFRJ-Macaé. Boa leitura!
Diretoria do SINTUFRJ
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ESCOLA DE MÚSICA

uma paixão

A unidade que forma talentos para os palcos e salas
de aula esta em festa, comemorando 163 anos de história e glórias.
“A Escola de Música é a
unidade mais legal da UFRJ;
há espaço para tudo, do
UFRJjazz à música do século

XVIII, passando por eletroacústica. O autor da declaração apaixonada é o diretor
André Cardoso. Ele conhece
cada pedaço e história da Escola. Na direção desde 2007,
reformulou o currículo, obteve patrocínios e conquistou a
admiração de alunos e profis-

sionais.
Até meados do século XIX,
o ensino de música no Rio de
Janeiro era ministrado em
cursos particulares de alguns
professores. Somente em
1848 a Escola nasceu como
Conservatório Imperial. Tornou-se Instituto Nacional de

Música em 1890 e teve como
primeiro diretor o compositor Leopoldo Miguez.
Em 1937, o Instituto Nacional de Música deu lugar
à Escola Nacional de Música,
que foi incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daí em diante, passou

Fotos: Emanuel Marinho

ACERVO HISTÓRICO
A Biblioteca Alberto Nepomuceno (BAN) praticamente nasceu com a Escola.
Estima-se que tenha surgido
em 1855 com a necessidade
de se organizar partituras e livros trazidos por professores,
alunos e músicos em geral,
que começavam a se avolumar.
Dolores Brandão chefia
a biblioteca desde 1994. Ela
trabalha com uma equipe de
cinco bibliotecários e sete auxiliares, que são responsáveis
por um acervo estimado em
cem mil obras, algumas raras,
de 1560 a 1580. Lá também
estão guardados manuscritos
dos principais compositores
brasileiros, em especial os
de Pedro José Maurício Nunes Garcia, o que faz daquele espaço o mais importante
entre os que detêm a obra do
autor.
“São excelentes profissionais. Aqui, todos são incentivados a produzir e fazer pesquisas, inclusive os
técnicos-administrativos”,
disse Dolores, para quem a
base da eficiência do setor se
sustenta em três pilares: no
treinamento da equipe, no
planejamento das atividades

a chamar-se Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, e, em 1980,
foi a primeira instituição de
ensino superior de música
no país a implantar a pósgraduação.

e nas reuniões de avaliação
da prestação de serviço à comunidade universitária.
Sobre os projetos, ela cita
o acordo de colaboração em
vigor com a Universidade de
Chicago, através da Mellon
Foundation, para apoio às
pesquisas desenvolvidas pelo
musicólogo Phillip Gosset,
que trabalha na elaboração
de edições críticas de óperas
de Verdi e Rossini para as editoras Ricordi e Barenreiter.
Mas a execução do projeto
depende da dedicação de
vários funcionários, como o
auxiliar Renan Fontes, que,
após capacitado, é o responsável pela digitalização do
acervo.
Museu Delgado de Carvalho
O Museu também possui
um acervo importante, composto por instrumentos musicais de diversas culturas de
todo o mundo, além de peças
raras que remontam ao século XVIII, como um basset-horn
em fá, instrumento de sopro
usado para música barroca e
para o qual Mozart escreveu
peças. E o meyura vina, instrumento indiano em forma
de pavão, entre outros.

Ensaio da orquestra

A ESCOLA, PELO MAESTRO ANDRÉ CARDOSO
Na Escola de Música tudo
é pensado com o intuito de
promover o crescimento profissional de alunos, técnicosadministrativos e docentes,
garante André Cardoso, que,
além de diretor, é professor
de Regência e Prática de Orquestra da Escola e maestro
assistente da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal
do Rio de Janeiro. André entrou na UFRJ em 1985, como

aluno.
Ele cita vários músicos famosos, como Pixinguinha,
Wagner Tiso e Villa-Lobos,
que passaram pela Escola. Na
sua definição, “a formação
musical deve ser voltada para
o instrumento, composição,
regência e canto, e não num
determinado gênero musical.
A Escola deve ser capaz de
proporcionar aos alunos prática no mais alto nível técnico

e interpretativo de qualquer
instrumento. Um saxofonista
tem que saber tocar numa orquestra ou num show de jazz”,
exemplifica.
Projetos como os Concertos UFRJ, Óperas e o Programa
Panorama da Música Brasileira
são alguns exemplos de trabalhos incentivados pelo maestro e produzidos por professores, técnicos-administrativos e
alunos que tornaram a Escola

uma referência internacional e
orgulho para todos.
“Reformulamos o currículo do curso de bacharelado
com novas habilitações, hoje
são 25 ao todo, e a Escola é a
que mais oferece habilitações
musicais no país. Temos todos
os instrumentos de orquestra,
além de curso de regência de
banda”, relacionou o professor.
A Escola fica na Lapa, lugar
de todos os gêneros musicais.
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ESCOLA DE MÚSICA

uma paixão

CATEGORIA INTEGRA A ORQUESTRA

NÚMEROS

manuel
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Técnicos-administrativos: 120

A orquestra da UFRJ

Docentes: 91
Alunos na
graduação: 648
Alunos na pósgraduação: 104

PROJETO SOCIAL NA MARÉ
Detalhe do ensaio

A partir de 1998, a mais
antiga orquestra do estado
é dirigida pelos maestros Ernani Aguiar e André Cardoso. Hoje possui aproximadamente 120 músicos, entre
técnicos-administrativos e
alunos. Desde 1980, a participação dos funcionários
concursados vem aumentando; atualmente são 35.
Alguns merecem destaque,
como Jessé, que faz mestrado na Alemanha; Felipe
Prazeres, que também atua
como spalla (1º violinista)
da Orquestra Petrobras Sinfônica desde 2001, além do
Trio da UFRJ, formado pelos

instrumentistas Marco Catto, Mateus Ceccato e Luciano Magalhães. Às quintasfeiras, por volta das 19h, a
orquestra ensaia arduamente no salão Leopoldo Miguez. O som é harmônico e
vibrante.
Talentos da UFRJ
Qualquer projeto somente vinga na Escola de Música
se contar com o empenho e a
dedicação de técnicos-administrativos: um contingente
de homens e mulheres que
esbanjam talento, mas trabalham nos bastidores. São
pessoas que dedicam suas

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS Zé Mauro e Chico

vidas à unidade, como Fatinha, que passou 30 anos cuidando da produção artística
da Escola e agora se prepara
para a aposentadoria; Ailton,
da biblioteca; Joãozinho, da
portaria; Chico, do setor de
Comunicação e responsável
pelo site; Letícia Lima, pianista da série de Cantatas; professora Heliana Farah, idealizadora da série de Cantatas;
e Zé Mauro, da assessoria
de imprensa, entre muitos
outros. Os irmãos Paulo e Ricardo Santoro, hoje mestres
em Música, foram técnicosadministrativos concursados
e ex-alunos da Escola.

A Escola de Música também arregaça as mangas
quando o assunto é projeto
social. Um dos trabalhos que
desenvolveu nessa área foi
“Música, memória e sociabilidade da Maré”, idealizado por
Samuel Araújo e Eduardo Duque, que integram a equipe do
Laboratório de Etnomusicologia. Em 2006, eles iniciaram
o mapeamento dos gêneros
musicais preferidos da comunidade e a investigação sobre

o modo como a violência permeia estilos musicais como
funk, rap, e heavy metal.
“Estamos criando um
mapa musical da Maré através da realização de entrevistas simuladas, exibição e
debates de vídeo. E o mais
interessante nesse trabalho
é que, além de nos ajudar
com o projeto, os moradores
são também a fonte da nossa
pesquisa”, informou Samuel
Araújo.
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UFRJ-MACAÉ

Nasce um novo campus
O embrião do campus
UFRJ-Macaé surgiu em 1985,
por iniciativa de um ex-aluno
de graduação em Biologia
pela UFRJ, na década de 1970,
Francisco Esteves, que descobriu Macaé ao acampar nas
férias com seus alunos, nas
margens da lagoa. Na época
ele era professor da Universidade Federal de São Carlos,

onde já trabalhava com a sua
especialidade que é Ecologia
das Águas: Liminologia (ciência que estuda águas continentais), depois de concluído
seu mestrado e doutorado
como bolsista na Alemanha.
Em 1989, Esteves transferiu-se para a UFRJ e intensificou a pesquisa sobre
a lagoa de Macaé e região.

Ele conta que as condições
na época para a realização do
trabalho acadêmico de campo
eram muito precárias: faltava
dinheiro para comida e hospedagem. “Eu e meus sete alunos
co-míamos laranja e mariola
que comprávamos na estrada
durante a viagem do Rio de Janeiro a Macaé. Hoje” – diz com
orgulho –, “esses pioneiros são

cientistas famosos.”
Esteves e seus alunos viram
o petróleo chegar a Macaé, e
consequentemente os impactos ambientais na região por
conta disso. Foram tempos
de trabalho duro na coleta de
amostras e de estudo, mas recompensados com a publicação das descobertas em revistas científicas e, mais tarde, em

livros que até hoje servem de
base a outros pesquisadores.
Na concepção do professor, 1985 foi o início de uma
grande revolução ecológica,
ambiental, científica e social,
e a equipe de pesquisadores
da UFRJ, em Macaé, contribuiu para a conscientização da
sociedade sobre as mudanças
no meio ambiente.
Fotos: Divulgação

CRIAÇÃO DO NUPEM
Dois anos depois de elaborarem um projeto e o apresentarem à Petrobras, a estatal
finalmente decidiu financiar a
pesquisa – naqueles tempos, a
gigante do ouro negro entendia que sua função social era
apenas extrair o petróleo bruto da natureza e transformá-lo
em gasolina para ser vendida
nos postos de combustíveis.
Conta o professor que era tanto dinheiro que resolveram
construir um núcleo. A Prefeitura de Macaé cedeu uma
área de 50 m². Era um galpão
de ração dentro do Parque
de Exposição Agropecuária. A
equipe contratou um pedreiro e, nos fins de semana, iam

AO AR LIVRE
De 1997 até hoje, o Nupem
capacitou 1.680 professores de
ciências de 15 municípios da região. Tarefa executada pelos professores do Fundão Déia Maria
Ferreira e Reinaldo Bozelle, que
usavam a natureza como sala
de aula e laboratório. Para que
a população conhecesse o ecossistema e onde vive aprendesse
a valorizá-lo e a preservá-lo, o
Nupem criou atividades utilizando as datas comemorativas,
como o Dia da Água, Dia do Meio
Ambiente, para levar a ciência, o
conhecimento gerado na própria
Macaé às comunidades.
A ponte construída entre o
conhecimento científico e a população rendeu a criação, em
1998, do Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba: 15 mil
hectares entre os municípios de
Macaé e Quissamã. Esta única
restinga preservada do país é fruto do trabalho de pesquisadores
da UFRJ-Macaé.

todos para lá acampar e trabalhar como serventes. Assim
nasceu o Núcleo de Pesquisa
Ecológica de Macaé (Nupem)
e a pesquisa da biodiversidade na região.
Com os estudos já desenvolvidos, professor e alunos
aprenderam que, para crescer e atender às demandas
da sociedade, era preciso unir
os saberes e atuar de maneira
integrada. Então montaram
uma estrutura interdisciplinar. Mas como levar o conhecimento à sociedade? E
aprenderam a compartilhar o
que sabiam com os professores do ensino fundamental e
médio da região.

ANTIGO GALPÃO de ração doado pela Prefeitura de Macaé e que abrigou o Nupem

CAMPUS UFRJ-MACAÉ
Em 2004, a Prefeitura de
Macaé doou para o Nupem
uma área de 30 mil m², onde
foi construído o prédio de 5
mil m². Em novembro desse
mesmo ano, o então reitor
Aloísio Teixeira e o pró-reitor
de Graduação, José Roberto
Meyer, foram até lá e ficaram
impressionados com a demanda local. Como ainda não
havia o Reuni, Aloísio conseguiu dez vagas de professores
da reserva técnica, e em 2006
foi inaugurada a graduação
em Biologia. Daí surgiu a ideia
do campus UFRJ-Macaé.
O modelo de campus
adotado, tendo a Prefeitura
de Macaé como parceira na
construção física e pedagógica, foi o idealizado pelo ex-reitor Aloísio Teixeira para toda
a UFRJ. “Um campus sem departamento, instituto ou qualquer outra forma de estrutura
administrativa que dificulte

a integração aluno, professor
e técnico-administrativo. Os
docentes trabalham na graduação e atuam nas coordenações. A pesquisa é realizada
por grupos temáticos”, explicou Esteves.
Segundo o professor, o
campus se apoia em três pilares, sendo o primeiro talvez
o mais importante: a integração com a sociedade. “A preocupação é não se construir
uma ilha de sábios imersa no
mar de analfabetismo científico. Queremos a vivência
acadêmica; estabelecer projetos em Macaé para promover o desenvolvimento
da região e não do Fundão”,
complementou.
A Biologia foi ampliada,
surgiram os cursos de Química, Farmácia, Nutrição,
Enfermagem, Medicina e
Engenharia. Atualmente são
1.286 alunos, 189 docentes e

CIDADE UNIVERSITÁRIA: prédio de 5 mil m²

78 ténicos-administrativos. O
campus é quadripolar, composto do Polo Cidade Universitária, que reúne a UFF,
a universidade municipal e
a UFRJ; Polo Novo Cavaleiros; Polo Ajuda; Polo Barreto
(onde fica o Nupem); e Polo
Logomar, um imenso terreno
(três quadras) que abrigará o
Centro de Biologia Marinha,
cujo projeto já foi aprovado

pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep).
Em dezembro de 2010,
a UFRJ-Macaé formou a primeira turma de Biologia, e
pela segunda vez o curso
recebeu a nota máxima do
MEC. Francisco Esteves é
diretor do Nupem e desde
julho a professora Antonieta
Tirrel é a diretora pro tempore do campus.

