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APRESENTAÇÃO 

 

Esse relatório tem como objetivo destacar os aspectos e ações preponderantes 

da gestão acadêmica da Unigranrio. O ano de 2014 foi dedicado 

exclusivamente a revisão do currículo da universidade tanto como ideário de 

formação como manifestação de um projeto pedagógico assentado no princípio 

da unidade. O esforço de toda a equipe da Unigranrio foi ampliar o debate sobe 

o nosso entendimento sobre integração e quais as operações fundamentais 

que podem levar a integração de um currículo. Junto a uma gama de 

profissionais oriundos de orientações diversas, cada um pode contribuir com 

seu aporte teórico para a conformação de um grande reservatório de saberes 

gerais e profissionais que comporão a base curricular e integrada da 

Unigranrio. A tarefa exigiu grande disposição e condução firme ao longo de um 

ano de encontros semanais que resultaram na formulação de competências, 

atitudes e habilidades consideradas indispensáveis e convenientes para a 

formação social e profissional. O principio da unidade não deve ser, no entanto, 

confundido com a negação da criticidade. A universidade é em si lugar do 

dissenso, dos contrastes e das discussões e oposições que devem constituir a 

formação dos estudantes e professores. Nesse relatório destacamos as 

atividades realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, o 

compromisso da Unigranrio com a formação científica, profissional e 

humanística. Organizado em cinco seções, temos as atividades dos Núcleos 

que estruturam grande parte das atividades de ensino, o dinamismo e inovação 

da pós-graduação e pesquisa, as atividades extensionistas destinadas às 

comunidades internas e externas e as contribuições da CPA. O relatório se 

constitui como oportunidade de reflexão e avaliação permanente sobre a 

qualidade educacional. A sistematização de um documento é uma forma de 

reconstrução e memória, que nos desafia e impulsiona em busca de uma 

instituição focada no impacto na vida pessoal e profissional dos seus 

estudantes e corpo profissional.  
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1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - Unigranrio nos 

últimos cinco anos esteve entre as 3 (três) melhores universidade privadas do 

Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Ministério de Educação (MEC). 

Suas taxas de crescimento anuais médias (2010 -2014) atingem mais de 1,68 

% percentuais, ficando acima da média do estado do Rio Janeiro, que somou 

apenas 0,95% (Hoper -2014). 

Em 2014 conta com mais de 28 mil alunos de graduação e pós e a colaboração 

de 1.780 profissionais, onde 945 são docentes, distribuídos em 13 

Campi/Unidades e em mais de 45 cursos. 

A Unigranrio tem como missão transformar e melhorar a qualidade de vida 

através do processo educacional, realizando muito mais do que as exigências 

legais para uma instituição de ensino superior e extrapolando o ambiente físico 

da instituição, indo além da sala de aula, promovendo o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos seus alunos, contribuindo de forma ativa para o 

progresso do entorno e da sociedade onde está inserida. 

Na busca por uma forma mais eficaz de implementar seus objetivos 

estratégicos a instituição também se transforma e se reinventa, vivenciando 

atualmente um forte processo de consolidação da profissionalização, onde 

metodologias de planejamento e gestão empresarial são adaptadas para 

construção de um modelo de gestão Unigranrio tomando como base 

metodologias de gestão como GPD (Gestão por diretrizes) e PDCA(Plan, do, 

check e Action). 

A estrutura organizacional é composta por um órgão maior mantenedor, uma 

reitoria, uma vice-reitoria e quatro Pró-reitorias. São elas: Pró-reitoria de 

administração acadêmica (PROAC); Pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa 

(PROPEP); Pró-reitoria de Desenvolvimento (PRODEN); Pró-reitoria 

comunitária e de extensão (PROCE) e a Pro-reitoria de Graduação  

PROGRAD. Os cursos estão separados por níveis e distribuídos dentre as pró-



P á g i n a  | 14 

  

reitorias. Na PROAC estão os cursos de graduação que estão subdivididos 

ainda em escolas: escola de saúde (ECS), escola de ciências sociais aplicada 

(ECSA), escola de tecnologia (ECT) e Escola de ciências, educação, letras, 

artes e humanidade(ECELAH). As assessorias e órgãos colegiados completam 

o organograma. Nossa construção estratégica: 

 

Figura 1 – Diretrizes Estratégicas da Unigranrio. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

Figura 2 - Pilares Estratégicos da Unigranrio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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1.1 ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DE APOIO  

Entre outros órgãos complementares de apoio a UNIGRANRIO estão 

presentes nesse relatório as atividades desenvolvidas pelos: o Núcleo de 

Coordenação de Biblioteca, o NEAD - Núcleo de Educação a Distância, que 

evolui para a  Unigranrio Virtual e o NUCEN- Núcleo de Convênios, Estágios e 

Negócios. 

1.1.2 Núcleo de Coordenação de Bibliotecas 

O relatório do ano de 2014 do Núcleo de Coordenação de Bibliotecas – NCB 

descreve através de dados estatísticos a infraestrutura, recursos humanos, 

horários, equipamentos e ações desenvolvidas  pelo  NCB, pela Unidade de 

Conservação e Restauração de Documentos – UCORE  e Bibliotecas. 

A meta estabelecida no PDI 2010-2014 referente ao crescimento do acervo das 

Bibliotecas foi realizada através da aquisição e do recebimento de doações de 

livros. A busca permanente da integração com a Comunidade Acadêmica foi 

meta prioritária com a realização, neste ano, em parceria com a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA de 55 treinamentos com a participação de 955 

alunos de 14 Cursos da UNIGRANRIO. 

A realização de quatro atividades culturais entre exposições e eventos no 

período de abril a novembro de 2014, teve como destaque a exposição 

“Retalhos Vividos: a UNIGRANRIO no contexto da cidade” em comemoração 

aos 90 anos de seu fundador Prof. José de Souza Herdy. A exposição tornou-

se permanente, na Biblioteca Euclides da Cunha, consolidando esta 

integração. 

O Núcleo de Coordenação de Bibliotecas conta com 14 unidades de biblioteca 

e uma unidade de conservação e restauração. 
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1.1.2.1 Acervo 

O Sistema Pergamum (versão 8.1) gerencia o acervo das Bibliotecas do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO com o objetivo de facilitar a 

gestão da informação e a rotina de seus usuários. Dando prosseguimento a 

meta estabelecida no PDI 2010-2014, o crescimento do acervo foi realizado 

com a aquisição e doação de livros totalizando 1.354 títulos e 6.360 

exemplares. O acervo geral contabiliza 80.338 títulos e 221.780 exemplares. 

 

Gráfico 1 - Crescimento do Acervo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

1.1.2.2 Recursos Eletrônicos 

     As Bibliotecas disponibilizam recursos eletrônicos através de Bases de 

Dados assinadas, de convênio e de livre acesso. 
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1.1.2.3 Bases de Dados Assinadas 

COMUNICATIONS AND MASS MEDIA COLLECTION 

Base de Dados nas áreas de comunicação e mídia de massa, reunindo 

informações encontradas em mais de 250 periódicos. Aproximadamente 3 

milhões de artigos, em todos os aspectos da área de comunicação, estão à 

disposição de pesquisadores das seguintes áreas: Publicidade, Jornalismo, 

Engenharia da Comunicação, Editoração, Design Gráfico, Marketing, Mídia, 

Fotografia, Relações Públicas e Comentaristas Esportivos.  

EBSCO 

A Base de Dados EBSCO, engloba sub-bases em diversas áreas do 

conhecimento, com uma variada coleção de periódicos científicos 

internacionais. 

 Abstracts in Social Gerontology  

 Academic Search Premier  

 AgeLine  

 Business Source Premier  

 Educational Administration Abstracts 

 Family Studies Abstracts  

 Fonte Acadêmica 

 Human Resources Abstracts 

 Medline with Full Text 

 Race Relations Abstracts  

 Regional Business News  

DynaMED 

Dynamed é um instrumento de referência clínica online designado para uso no 

local de tratamento (“point-of-care”). É uma referência baseada em evidência 

(“evidence-based”) que comprovadamente responde à maioria das questões de 

tratamento clínico primário. Dynamed provê resumos organizados clinicamente 
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para mais de 3000 temas médicos. Atualizada diariamente, monitora o 

conteúdo de mais de 500 publicações, de forma direta e indireta usando 10 

serviços privados de resumos. 

SMART - The Scientific & Medical ART Imagebase  

Criada por Nucleus Medical Art oferece uma completa coleção de ilustrações e 

animações médicas que podem ser armazenadas em seu computador. É ideal 

para estudantes e professores de Anatomia, Fisiologia, Biologia e outras 

ciências afins. SMART Image base oferece ilustrações, animações, multimedia 

interativa de 23 sistemas e regiões do corpo humano, além de 19 

especialidades médicas. Esta base de dados contém uma coleção de mais de 

10.000 ilustrações e animações de alta qualidade, com representações 

pertinentes às áreas de Anatomia, Fisiologia, Cirurgia, Patologia, 

Traumatologia, Embriologia, Histologia, doenças, condições, e outros temas 

médicos. O conteúdo é revisado (peer reviewed) por ilustradores médicos 

graduados e revisado por médicos. 

UPTODATE 

A UpToDate é um sistema de apoio à decisão clínica que ajuda os médicos em 

todo o mundo a fornecer o melhor cuidado ao paciente. Usa evidências atuais 

para responder questões clinicas com rapidez e facilidade no momento do 

atendimento. Isso economiza tempo dos médicos, melhora os resultados e 

reduz os custos de saúde. 

REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE 

A Revista dos Tribunais Online é uma ferramenta de busca jurídica. Seu 

principal objetivo é fornecer informação de maneira intuitiva, necessária para 

reflexões e tomadas de decisões, visando dar um melhor embasamento para 

as teses jurídicas, bem como, viabilizar a atividade do profissional do direito. 
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PEARSON - Biblioteca Virtual Universitária 

A Pearson Biblioteca Virtual Universitária disponibiliza através de seu catálogo 

online livros com textos integrais, recursos de busca, anotações e impressões 

por uma fração do preço de cada livro. Os livros digitais são indicados nas 

bibliografias básicas e complementares dos Cursos da Universidade. 

1.1.2.3 Bases de Dados  

PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES 

O Portal de Periódicos CAPES oferece acesso a textos completos de artigos 

selecionados de revistas internacionais, nacionais e estrangeiras e a Bases de 

Dados com resumos de documento em todas as Áreas do Conhecimento. A 

Biblioteca possui acesso ao Portal de Periódicos CAPES através das Bases: 

 American Phytophatological Socieety 

 American Societies 

 ASM – American Society for Microbiology 

 ASTM – ASOC for Testing and Materials 

 Begell House 

 Bentham Science High Impact Collection 

 Bioone 

 DII – Derwent Innovations Index 

 Elsevier – E-Books Português 

 Elsevier Brinde 

 ESA – Ecological Society of America 

 HWP – Highwire Press 

 ICE – Institution Civil Engineers 

 Integrgrity 

 IOP – Institute of Physics 

 JCR – Journal Citation Reports 

 MAL – Mary Ann Liebert 

 Proquest 
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 RSJ – Royal Society Journals 

 SAGE 

 Science Direct 

 Scopus 

 Spie Didital Library 

 Springer Link 

 Web of Science 

 Wiley Interscience 

BDTD - BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES 

A BDTD – Base de Teses e Dissertações da UNIGRANRIO faz parte do 

Consórcio Brasileiro de Teses e Dissertações, que, com apoio da FINEP, vem 

sendo mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência de 

Tecnologia – IBICT. 

Seu objetivo maior é registrar e disseminar as teses e dissertações elaboradas 

e defendidas no âmbito dos programas de pós-graduação das Instituições de 

Ensino Superior Públicas e Privada, por meio do “TEDE”, software 

desenvolvido pelo IBICT, permitindo o compartilhamento dos dados da 

UNIGRANRIO com a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações e com a 

Networked Digit0al Library of Theses and Dissertations - NDLT, banco de 

dados internacional de Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações. 

Atualmente a UNIGRANRIO disponibiliza 173 dissertações das áreas de 

Administração, Ensino das Ciências, Letras e Ciências Humanas e 

Odontologia. 

1.1.2.4 Bases de Dados de livre acesso 

SCIELO - SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE                

O NCB realiza treinamentos de usuários em parceria entre o Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas (NCB), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação consistem em um 
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Ciclo de Treinamentos em bases de dados para ensino e pesquisa. Os alunos 

são informados sobre os resultados da Avaliação Institucional e encaminhados 

para uma visita guiada a Biblioteca e ao treinamento. O objetivo do treinamento 

é desenvolver a competência informacional: acessar as fontes de informação 

disponíveis em diversos suportes e armazenadas em variados ambientes, ter 

habilidades e atitudes no uso da informação agregando aspectos de sua 

formação e do seu aprendizado. É uma experiência inovadora porque os 

alunos obtêm feedback da avaliação, melhor conhecimento da biblioteca e ao 

mesmo tempo são levados a aprender a aprender. 

A partir desta experiência foram elaborados os treinamentos NBR 6023:2002- 

Referências–elaboração e NBR 14724:2011–Elaboração de trabalhos 

acadêmicos e que estão disponíveis para consulta em: < Acesso ao Portal >> 

Autenticação>> Serviços >> Consultar Documentos >> NCB - Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas>. 

1.1.2.5 Exposição e Eventos  

    Em 2014 o espaço da Biblioteca Euclides da Cunha serviu de cenário para 

eventos e exposições culturais consolidando a interação da Biblioteca com a 

Comunidade Acadêmica. 

Exposição Mostra - Somos Arte que Faz Arte - 2 de abril a 5 de maio de 

2014 - Pinturas de artistas plásticos de Duque de Caxias e da baixada 

fluminense. 

Exposição Mostra - Criando Soluções para Problemas de Saúde - 12 de 

maio a 16 de maio de 2014 – Apresentação de maquetes sobre os problemas e 

as soluções para um ambiente saudável. 

Exposição Retalhos Vividos: a Unigranrio no contexto da cidade - 3 de 

junho a 3  julho de 2014 – Exposição em comemoração aos 90 anos de seu 

fundador Profº José de Souza Herdy, com quadros de seus fundadores e fotos 

da instituição desde 1970, ano de sua inauguração até os dias atuais. 
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VIII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIGRANRIO – 21 

a 22 de outubro de 2014 – Evento com o objetivo de promover debates entre 

estudantes de graduação que participam do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica da UNIGRANRIO e de outras Instituições de Ensino Superior. 

1.1.3 Núcleo de Educação a Distância e Unigranrio Virtual 

Tendo em vista o credenciamento da instituição para oferta de curso a 

distância, de acordo com a portaria de nº 159 publicada no D.O.U do dia 20 de 

fevereiro de 2014, lançou em 2014.2 o curso de Administração autorizado 

portaria Nº 141, de 24 de fevereiro de 2014. O Núcleo de educação a Distância 

passou por uma reestruturação, com intuito de acompanhar a evolução das 

soluções didática e tecnológicas para o ensino seja ele na modalidade 

presencial ou a distância 

Diante do contexto atual brasileiro, a Educação a Distância é considerada uma 

alternativa educacional promitente, não só por garantir a expansão da 

Educação Superior de modo a suprir as atuais necessidades de formação, 

especialização e qualificação profissional, mas também por oportunizar a 

integração dos recursos tecnológicos ao ensino presencial, possibilitando a 

construção de um currículo mais flexível, dinâmico, significativo e 

contextualizado e promovendo a autonomia do aluno no desenvolvimento de 

competências e habilidades essenciais para sua atuação no mundo do 

trabalho. 

A partir desta visão, o ano de 2014 foi dedicado a organização das equipes e 

processos de trabalho da UNIGRANRIO VIRTUAL. A opção foi a construção de 

uma FÁBRICA de Soluções Educacionais, com o objetivo de buscar a 

excelência de seus cursos, programas e ações nas modalidades educativas 

seja ela presencial e/ou a distância e levando em consideração ainda, alcançar 

os objetivos e metas traçados em seu PDI.  

No que tange a EaD, a UNIGRANRIO tem procurado aliar a flexibilidade da 

modalidade ao perfil de seu alunado, preponderantemente formado por 
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indivíduos atuantes na força do trabalho. Assim, busca cumprir sua missão, ao 

ampliar as possibilidades de qualificação profissional tanto de seus alunos e 

egressos quanto da comunidade externa, além de potencializar o atendimento 

às demandas e necessidades cada vez maiores de acesso à educação de 

qualidade. 

Com a correria do dia a dia, tornou-se cada vez mais difícil encontrar tempo 

para se aperfeiçoar profissionalmente. Por meio da EaD, a missão institucional 

estará sendo cumprida uma vez que esta modalidade é percebida como um 

modo de preparar o aluno para atender as demandas do mundo do trabalho, 

oportunizar sua atualização através da educação continuada, desenvolver sua 

autonomia na construção permanente de conhecimentos, com vistas a 

desenvolver as competências, habilidades e atitudes requeridas para o 

exercício profissional e da cidadania. 

 Diante da oferta de cursos de Graduação, Pós-Graduação, Extensão, Cursos 

Customizados e Cursos In Company a distância, a Unigranrio Virtual através da 

sua Fábrica de Soluções Educacionais visa transcender os limites geográficos 

e temporais garantindo educação superior, o aperfeiçoamento profissional e a 

formação a uma parcela representativa da sociedade, em plena atividade e que 

carece de qualificação. Os cursos, currículos e programas nesta modalidade 

são concebidos de modo a promover a emancipação coletiva e a inclusão 

digital; a oportunizar o acesso ao saber acadêmico e a democratizar o 

conhecimento, como um meio de desenvolver, capacitar e empoderar as 

pessoas, colaborando assim o conceito de trabalhabilidade, para redução do 

nível de despreparo e minimização das desigualdades sociais.  

Na Unigranrio Virtual o alunado, tem a praticidade e a flexibilidade de estudar 

no horário e no dia que lhe forem mais convenientes e ainda tem a 

possibilidade de acessar todo o material didático de onde estiver por meio de 

várias mídias digitais. O desenvolvimento de uma Plataforma de Aprendizagem 

oportunizou a todos uma experiência contínua, buscando proporcionar a quem 

nela vivência o processo ensino aprendizagem, objetos de aprendizagem que 

levam o indivíduo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. 



P á g i n a  | 24 

  

1.1.3.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O Ambiente de Aprendizagem é um inovador sistema de gerenciamento de 

aprendizagem para criar, hospedar e editar recursos de aprendizagem online. 

O Ambiente de Aprendizagem contém um pacote flexível de ferramentas para 

criar conteúdo personalizado e ainda dá suporte aos materiais didáticos, guias 

do aluno, cronogramas, informações acadêmica, bem como à mediação a 

distância entre professores, tutores e alunos. 

A Unigranrio utiliza Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), customizado 

para atender as especificidades e características da sua comunidade 

acadêmica. Sua utilização foi precedida de um rigoroso processo escolha com 

base na exigência de possibilitar alto grau de interação e de comunicação entre 

os atores através das quais o aprendizado se concretizasse significativamente 

e fosse viabilizado pela troca de experiências e pela interatividade. O ambiente 

é de fácil utilização, a amigabilidade da sua interface garante a Interatividade e 

favorece a Interação (relação com pessoas de forma síncrona ou assíncrona). 

1.1.4 Núcleo de Estágios e Negócios- NUCEN 

1.1.4.1 Programa de Estágios e Convênios 

O Programa de Estágio tem por objetivo melhorar a qualificação profissional 

dos alunos, proporcionando a interação com a realidade da profissão e a 

complementação prática do aprendizado acadêmico. 

A proposta do Programa de Estágio utilizou vários mecanismos de 

acompanhamento, como e-mails das empresas solicitando a divulgação das 

vagas, relatórios dos Agentes de Integração informando as vagas de estágio 

oferecidas e as fichas de Termo de Compromisso de Estágio – TCE, o que 

permitiu a análise dos resultados através dos seguintes indicadores:  
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1.1.4.2 Estágio Não Obrigatório 

Foram oferecidas, em 2014, 1310 vagas de estágio não obrigatório, divulgadas 

pelo Portal para os alunos dos diversos cursos. 

1.1.4.3 Estágio Obrigatório 

Em 2014-2 tivemos 5367 alunos inscritos em disciplinas de Estágio. 

Quadro 1 - Quantidade de Inscritos em Disciplinas de Estágio 

Curso 
Total de 
Inscritos 

Artes Visuais 57 

Ciências Biológicas 363 

Ciências Contábeis  210 

Direito  669 

Educação Física 189 

Enfermagem 875 

Engenharia de Petróleo e Gás   43 

Engenharia de Produção   114 

Farmácia 73 

Fisioterapia 53 

Gestão Financeira 10 

História 66 

Letras 87 

Licenciatura em Informática 7 

Matemática 88 

Medicina 858 

Medicina Veterinária 38 

Nutrição 183 

Odontologia 525 

Pedagogia 161 

Química   91 

Radiologia 50 

Serviço Social  316 

Tecnologia em Estética  e Cosmética  147 

Teologia 60 

Total Geral 5333 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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1.1.4.4 Termos de Compromisso de Estágio cadastrados no Sistema 

Foram cadastradas 16.026 Termos de Compromisso, em 2014. O Número de 

Termos de Compromisso de Estágio, não é muito preciso, pois os Órgãos 

Públicos não devolveram, até a presente data, os TCE que foram 

encaminhados para assinatura, impossibilitando a inclusão dos mesmos no 

sistema. Em 2014 foram renovados, por Termo Aditivo, 1.045 estágios. Esse 

dado é um indicador importante da qualidade de nosso estagiário, que melhora 

a cada ano. 

1.1.4.5 Empresas Conveniadas  

Em relação ao Estágio não obrigatório, buscamos aumentar a oferta de vagas 

junto às empresas e Órgãos Públicos, celebrando diversos convênios de 

estágio e intensificando as parcerias com os Agentes de Integração. A 

liberação das certidões que estavam pendentes abriu a possibilidade de 

convênio com órgão federais e fechamos convênios com importantes 

instituições como: o INTO, o Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal 

de Ipanema, Empresa Brasileira de Correios, Instituto de Cardiologia. Hoje o 

NUCEN tem 1.476 empresas conveniadas, que ofereceram, em 2014. 

1.1.4.6 Programa de Incentivo à Responsabilidade Social 

Programa de Incentivo à Responsabilidade Social, criado pela PROCE, em 

2013, aos poucos, ganha adeptos nas escolas estimulando a participação dos 

alunos extensionistas. Participam os seguintes cursos: Serviço Social, 

Enfermagem, Medicina e Publicidade e Propaganda. 

1.1.4.6 Blog Vida de Estagiário 

Com o objetivo de melhorar a comunicação com os alunos, o NUCEN atualiza 

constantemente, o Blog “Vida de Estagiário”, que reúne informações, tutoriais e 

avisos sobre os estágios, monitoria e Programa de Responsabilidade Social. 
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2. ENSINO 

A missão da Unigranrio, “promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”, que se encontra alicerçada nos 

valores institucionais e nos pilares da sustentabilidade, empregabilidade e 

empreendedorismo e têm como tema transversal a responsabilidade social, 

norteia as políticas e diretrizes do modelo ensino-aprendizagem da 

Universidade. No ano de 2014, a luz de estudos e reflexões conduzidas pela 

equipe de docentes atuantes na  PROGRAD com o envolvimento de parte do 

corpo docente e todos os coordenadores de curso  a Unigranrio  opta por 

orientar o processo de ensino aprendizagem também pelo conceito de 

trabalhabilidade. 

 A educação na UNIGRANRIO pauta-se na busca da excelência, tendo como 

foco o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, concebido de 

modo a integrar, de modo indissociável, a formação humana e cidadã e a 

qualificação para o exercício profissional, com o compromisso de assegurar 

aos profissionais formados a capacidade de manter-se permanentemente em 

desenvolvimento, de modo a garantir-lhes a trabalhabilidade.  

Baseando-se nas pesquisas sobre as competências necessárias ao 

trabalhador diante do cenário contemporâneo do mercado de trabalho, a 

UNIGRANRIO conceitua a trabalhabilidade (KRAUSZ, 19991)   como a 

capacidade do indivíduo, ao longo de seu processo formativo na Universidade, 

dominar competências que apresentem real valor no mundo do trabalho, 

assumindo a responsabilidade por gerenciar o seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento permanentes, elevando suas oportunidades de melhoria de 

qualidade de vida. Esse processo formativo vai além da preparação do aluno 

para o mercado de trabalho, compreendendo a formação contextualizada de 

sujeitos críticos, participativos e comprometidos com a construção de uma 

sociedade democrática, justa, plural, inclusiva e pautada nos princípios éticos e 

                                                           

1  KRAUSZ, Rosa R. Trabalhabilidade. São Paulo: Nobel, 1999. 



P á g i n a  | 29 

  

no respeito à diversidade e capazes de uma atuação autônoma e assertiva no 

mundo do trabalho. 

Neste sentido, todos os  Projetos Pedagógicos da UNIGRANRIO  foram 

revistados na perspectiva de traduzir a trabalhabilidade na desenvolvimento de 

metodologias para seu pleno alcance. 

O direcionamento para uma formação pautada na vivência de situações 

próprias do exercício profissional, na interdisciplinaridade  2e no planejamento 

de carreira, ao considerar o estudante como um profissional em 

desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades de experiências em pesquisa e 

extensão, alinhadas com sua área de formação foram se consubstanciando na 

realização de novos projetos para os cursos. A promoção da sustentabilidade 

socioambiental e a responsabilidade social estão presentes nos projetos 

pedagógicos de curso de modo a reafirmar o compromisso da Universidade de 

colocar seu potencial acadêmico a serviço da coletividade, como expressa sua 

visão de entregar valor à sociedade, por meio de seus projetos de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Tendo como um dos princípios pedagógicos a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, o modelo de ensino-aprendizagem procura vincular 

programas e projetos de pesquisa e de extensão aos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, com um viés de aproximação com a sociedade, tendo como 

propósito identificar e atender as suas demandas e necessidades, 

principalmente de formação profissional; aplicar os conhecimentos produzidos 

na solução dos problemas identificados nessa relação de parceria e gerar 

soluções e iniciativas inovadoras, de modo a cumprir o compromisso 

institucional de promover o desenvolvimento regional, caracterizado como parte 

de sua responsabilidade social. Por tratar-se de uma via de mão dupla, a 

                                                           

2
É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que duas ou mais 

disciplinas/unidades curriculares, ofertadas simultaneamente, estabelecem relações de análise e 
interpretação de conteúdos com o fim de propiciar condições de apropriação, pelo discente, de um 
conhecimento mais abrangente e contextualizado. Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação Presencial e a Distância - INEP/MEC, 2012. 
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sociedade é instada a validar o desenvolvimento das competências 

profissionais requeridas pelo mundo contemporâneo e expressas nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação. Ao efetivar esta parceria com a 

sociedade, a Universidade desenvolve ensino presencial e a distância com 

relevância acadêmica e social, ampliando e aprimorando continuadamente as 

condições de oferta, além de contar com um corpo docente comprometido e 

qualificado e a infraestrutura necessária. 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO MODELO PEDAGÓGICO  

O cenário contemporâneo, marcado por inovações, descobertas científicas, 

geração permanente de conhecimento e pelo avanço das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, que possibilitam a inovação, a interação e a 

interatividade, a troca e a pesquisa em inúmeros segmentos da sociedade, 

apresenta muitas facilidades, ao mesmo tempo em que introduz novas 

exigências e perfis no mundo do trabalho, assim como novos desafios para a 

educação. Esse cenário exige um novo tipo de indivíduo dotado de um 

conjunto de competências , que o torne qualificado e responsável por gerenciar 

o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sua carreira, capaz de buscar o 

autoconhecimento, de assumir posições de liderança, de trabalhar sob 

pressão, de se adaptar a situações novas e de estar sempre pronto para 

aprender.  

Por outro lado, toda esta intensa internacionalização da economia, da 

comunicação e de informações, que está exigindo reconstruções teórico-

metodológicas no campo da educação, tem que dar conta da problemática da 

sociedade, cada vez mais desigual, o que requer a adoção de novas práticas 

curriculares e metodologias inovadoras para atender às necessidades de uma 

sociedade globalizada, que altera padrões de vida das pessoas, seja na 

maneira de se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação ou na forma 

de aquisição do conhecimento e do pensar, atendendo aos anseios e 

favorecendo a constituição de condições à mobilidade social. 
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Todas estas transformações trouxeram à tona, com maior intensidade, um 

novo modelo cultural no qual a relação educação-conhecimento passa a 

desempenhar um papel relevante para o desenvolvimento das pessoas. Nesse 

contexto, percebe-se que a disponibilidade de uma força de trabalho 

qualificada torna-se uma condição fundamental, ainda que não suficiente para 

viabilizar estratégias produtivas que exigem capacidade, competência e 

inovação, o que somente poderá ocorrer através da educação, que segundo a 

Comissão de Educação para o Século XXI (DEL3ORS, 1999) , por ser um 

processo de formação integral da pessoa, é um poderoso instrumento para 

promover o desenvolvimento humano mais profundo e harmonioso e assim 

combater a pobreza, a exclusão, a ignorância, a opressão. 

Tendo o compromisso social de transformar vidas, a UNIGRANRIO buscou 

inovar e respaldou-se nas recentes pesquisas sobre currículo e para 

desenvolver um modelo de ensino-aprendizagem com foco no estudante, de 

modo a desenvolver nele uma postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva, 

para que seja capaz de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar 

decisões” e saber buscar a informação de que necessita, construindo seu 

próprio conhecimento e sendo capaz de identificar, avaliar e desenvolver suas 

potencialidades e identificar seus limites,  atuando no sentido de superá-los, de 

modo a preparar-se para a inserção e manutenção no mercado de trabalho em 

contínua transformação. Ainda, desenvolver nele a capacidade de adaptar-se 

às novas situações e de lidar com resistências a mudanças decorrentes das 

rápidas transformações da realidade, de modo a solucionar situações críticas e 

de conflitos. Como cidadão, o aluno será orientado a ter uma conduta 

profissional pautada em princípios da ética-bioética, da responsabilidade social 

e ambiental, da dignidade humana, do direito à vida, da justiça, do respeito 

mútuo, da participação, do diálogo e da solidariedade. 

                                                           

3
 UNESCO - Relatório da Comissão de Educação, 1995. In: DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir.  

São Paulo: Cortez, 1999. 
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Tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, os 

PPCs foram revisitados de modo a levantar as melhores práticas e as 

experiências bem sucedidas que afirmaram a UNIGRANRIO como uma 

instituição de relevância acadêmica e social, como indicado em seu processo 

de autoavaliação e nas avaliações externas, e a partir delas organizar 

currículos baseados nas seguintes diretrizes: valorizar interesses, 

conhecimentos e experiências dos alunos; possibilitar a aprendizagem 

significativa; estimular a crítica, a curiosidade e a flexibilidade mental para 

novas formas de resolver problemas; propiciar experiências positivas = prazer 

em aprender; trabalhar a educação por temas; facilitar a mobilidade e a 

integração entre as áreas no campo de trabalho e desafiar a organização 

curricular tradicional. 

Neste contexto, os cursos de graduação da UNIGRANRIO passaram a ser 

organizados em forma de matriz integrativa, pautada no desenvolvimento de 

competências e estruturada a partir do perfil profissional do egresso , definido 

com base em um contexto educacional significativo, enredado e atualizado, 

que tem como parâmetros constitutivos:  

I. Embasamento legal - contemplar a legislação básica referente ao 

currículo (DCNs e outras) e  apresentar a regulamentação da profissão; 

II. Condições de Oferta - analisar as oportunidades profissionais para o 

egresso no contexto macro (nacional) e micro (regional) 

III. Relevância Social - indicar a contribuição para o desenvolvimento 

regional; 

IV. Vocação do curso - indicar a demanda a ser atendida e carências a 

serem supridas de acordo com as necessidades da trabalhabilidade; 

V. Perfil do Ingressante – descrever, em linhas gerais, as características 

dos ingressantes. 

As competências a serem desenvolvidas no decorrer do curso são definidas 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), a partir de discussões com o 

Colegiado de Curso, e são classificadas como gerais e específicas (extraídas 

dos Documentos Legais - DCNs e ENADE) e relacionadas à Trabalhabilidade 



P á g i n a  | 33 

  

(conjunto de competências exigidas no âmbito do exercício profissional e que 

não encontram-se expressas nas DCNs), definidas a partir da experiência 

profissional dos docentes e validadas por profissionais da área.  

Constituído o Perfil Profissional do Egresso, os cursos passam a definir os 

Eixos Temáticos, entendidos como conjuntos de temas, organizados para 

desenvolver competências e que estão distribuídos em unidades curriculares 

de um ou mais semestres, que agrupam pontos de intercessão dos saberes, 

áreas de conhecimento ou atividades, como recurso facilitador da integração e 

aplicação do conhecimento no exercício profissional. Em todos os cursos, 

figura o Eixo Temático institucional, denominado Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional, o qual integra os demais eixos temáticos e tem por finalidade a 

aquisição de competências, pelo estudante, que apresentem real valor no 

mundo do trabalho, com vistas à trabalhabilidade.  

Como ponto essencial ao desenvolvimento da matriz curricular integrativa, a 

Unigranrio investiu em processos de formação continuada dos coordenadores 

acadêmicos e professores, com a finalidade de possibilitar a sistematização 

dos saberes necessários ao processo e, de modo colaborativo, conduzir e 

avaliar o Projeto Pedagógico do Curso. 
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Quadro 2 - Situação Legal de todos os cursos oferecidos pela UNIGRANRIO 
nas unidades/2014 

Curso 
Duque de 

Caxias 
Casimiro 
de Abreu 

Sta.Cruz 
da Serra 

Lapa 
Barra da 

Tijuca 
Carioca Penha 

Silva 
Jardim 

Magé 
S. João 
de Meriti 

Macaé 
Nova 

Iguaçu 

Administração RR 
 

RR RR 
 

RR A RR RR RR A A 

Artes Visuais -Licenciatura RR 
           

Arquitetura e Urbanismo A 
           

Ciências Biológicas- 
Bacharelado 

RR 
           

Ciências Biológicas 
Licenciatura 

RR 
  

RR 
       

A 

Ciências Contábeis RR 
  

A 
 

A 
   

RR 
  

Comunicação 
Social/Publicidade e 
Propaganda 

R 
           

Comunicação 
Social/Jornalismo 

A 
           

Direito RR 
  

A 
        

Educação Física-
Licenciatura 

RR 
           

Educação Física-
Bacharelado 

R 
           

Enfermagem RR 
  

RR A 
      

A 

Engenharia Civil A 
           

Engenharia de Petróleo e 
Gás 

RR 
           

Engenharia de Produção RR 
           

Engenharia Química A 
           

Farmácia RR 
           

Fisioterapia RR 
           

História-Licenciatura RR 
           

Informática Licenciatura RR 
           

Letras - Português / Inglês RR 
           

Matemática RR 
           

Medicina RR 
   

R 
       

Medicina Veterinária RR 
           

Nutrição RR 
           

Odontologia RR 
   

A 
       

Pedagogia RR 
           

Química-Bacharelado RR 
           

Química- Licenciatura RR 
           

Secretariado Executivo RR 
           

Serviço Social RR 
       

A 
  

A 

Sistemas de Informação RR 
           

Teologia A 
           

Cst em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

RR 
           

Cst em Design de Moda R 
           

Cst em Design Gráfico R 
           

Cst em Estética e 
Cosmética 

R 
   

A 
       

Cst em Gestão Ambiental RR 
         

R 
 

Cst em Gestão Financeira RR 
           

Cst em Gestão de 
Recursos Humanos  

RR RR RR 
 

A A 
 

RR 
 

RR RR 
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Cst em Logística R 
     

A 
 

A 
  

RR 

Cst em Marketing 
 

RR 
    

A 
     

Cst em Petróleo e Gás 
 

R 
        

A 
 

Cst em Radiologia R 
          

A 

Cst em Redes de 
Computadores 

R 
           

Autorizado (A); Reconhecido (R); Renovado ou Reconhecido (RR). 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

2.1.1 ENADE – CPC 

O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos pelos alunos avaliados no 

ciclo avaliativo de 2013.  

Quadro 3 - Resultado do ENADE / CPC – 2013 

Curso Enade CPC 
Superior de Tecnologia em Gestão Ambientel 3 3 

Educação Física 2 2 

Suprior de Tecnologia em Radiologia 2 3 

Enfermagem 3 4 

Farmácia 2 3 

Fisioterapia 3 3 

Medicina (Barra) 2 2 

Medicina (Duque de Caxias) 3 3 

Medicina Veterinária 3 3 

Nutrição 2 3 

Odontologia (Rio de Janeiro) 2 - 

Odontologia (Duque de Caxias) 3 3 

Serviço Social 4 4 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

2.1.2 PROUNI 

Em relação ao atendimento ao PROUNI, a Unigranrio em 2014, tendo em tela o 

histórico de alunos atendidos desde nossa adesão, apresenta os seguintes 

dados:  

Quadro 4 - Atendimento PROUNI 

Total de bolsas Em utilização Suspensas Encerradas 

6.716 2.702 198 3.816 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

Quadro 2 - Continuação 
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2.2- NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ALUNO (NAPA) 

O NAPA tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem da Unigranrio a viabilizarem um processo 

educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam 

considerados de forma global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo 

comum a todos os setores da universidade – oferecer ensino de qualidade – o 

NAPA atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade acadêmica 

acerca das relações psicopedagogicas e de como estas interferem no processo 

em questão.     

Para atingir esse compromisso, o NAPA realizou em 2014 diferentes ações que 

se destinaram a suprir as demandas psicopedagógicas do corpo docente e 

discente.  

2.2.1 Áreas de atuação do NAPA  

2.2.1.1 Atendimento psicopedagógico ao aluno 

Os atendimentos aos alunos foram realizados de forma individual ou em grupo, 

proporcionando ao discente verbalizar suas angústias e dificuldades referentes 

à vida acadêmica.  Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões 

subjetivas são expressas e discutidas, se tornem não apenas menos 

angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a 

experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades 

profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e 

humana. Os alunos podem procurar o NAPA espontaneamente ou serem 

encaminhados pelo coordenador o que demonstra uma interlocução eficaz 

entre o setor e as Escolas.  

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPA não tem por 

objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de 

auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas 

à formação e futura prática profissional.  Caso seja identificado que o aluno 
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demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado 

para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento. 

2.2.1.2 Atendimentos realizados em 2014 

No ano de 2014 foram atendidos e acompanhados 33 alunos matriculados nos 

cursos de Medicina, Comunicação Social, Serviço Social, Odontologia, 

Enfermagem, Administração, Medicina Veterinária, Direito, Farmácia, 

Secretariado Executivo, Gestão financeira. Química e Pedagogia entre outros, 

o que demonstra que o NAPA vem suprindo uma demanda da vários cursos na 

IES. Prestou-se a apoio aos alunos bolsistas e PROUNI, bem como para 

alunos com necessidades especiais gerando relatórios de acompanhamento. 

2.2.1.3 Suporte às Coordenações dos Cursos e Direções das Escolas 

Considerando que a maior parte das demandas para a atuação do NAPA surge 

da identificação de situações e questões por parte das coordenações dos 

cursos e, algumas vezes, da direção das escolas, é fundamental que seja 

estabelecido um canal de comunicação estreito entre a gestão e a 

coordenação do NAPA. A partir desta integração, foi possível a coordenação 

do NAPA propor estratégias de suporte às coordenações dos cursos e à 

direção das escolas, a saber: 

• Reuniões com os professores e alunos para a fim de informar sobre o 

trabalho e objetivos do NAPA; 

• Palestras com temas diversos para os alunos; 

• Participação  de Comissões de Inquérito Disciplinar envolvendo alunos; 

• Capacitação de professores. Organização condução e apresentação da 

“Oficina para Vivências de Metodologias Pedagógicas para docente da Saúde”.  

 

Foram realizadas duas oficinas com a certificação de 200 docentes em 2014.  

A cada semestre é realizada a divulgação do NAPA em diversos canais de 

comunicação disponíveis na IES. O departamento de marketing criou a arte e 
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veiculou no “Informativo”, no “Acontece” e disponibilizou banner, todos no site 

da IES além de cartazes afixados no interior de todos os campi e unidades.  

2.2.1.4 Parcerias para atendimento Psicológico Especializado  

A Unigranrio conta com parceria da UNIPSICO-RIO e a conveniência de um 

amplo atendimento por meio com clínicas psicológicas em todo o Rio de 

Janeiro e Baixada para o encaminhamento dos alunos que necessitem de 

atendimento clínico. No município de São João de Meriti temos o contrato com 

o Centro Terapêutico Cubiça e com a Policom Saúde, situada no centro de 

Duque de Caxias. Por meio destas parcerias os alunos podem receber 

atendimento especializado em Psicologia e Psiquiatria por valores mais 

acessíveis 
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3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação (PROPEP) é responsável pela 

formulação e gestão da política da Unigranrio para as áreas de ciência, 

pesquisa, tecnologia e ensino de pós-graduação. A PROPEP coordena e 

supervisiona suas ações através das Diretorias do Núcleo de Pesquisa e 

Iniciação Científica, Núcleo do Lato Sensu e Núcleo do Stricto Sensu. 

Na área de Pós-graduação, a Unigranrio mantém quatro programas de Pós-

graduação Stricto Sensu – Administração, Ensino das Ciências, Letras e 

Ciências Humanas e Odontologia, que oferecem seus respectivos cursos de 

Mestrado, todos reconhecidos pela CAPES. No segundo semestre de 2012, a 

CAPES aprovou a proposta para Doutorado do Programa de Pós-graduação 

em Administração. Na área de pesquisa, a Unigranrio desenvolve ações em 

vários setores do conhecimento, destacando-se os de Ciências da Saúde e 

Biológicas, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciência e Tecnologia e Ciências 

Humanas. 

Todos vêm registrando forte crescimento nos últimos anos, particularmente em 

2012, graças aos consistentes investimentos na qualificação de seus docentes, 

à instalação e manutenção de laboratórios de pesquisa e estabelecimento de 

convênios de cooperação técnica e científica com instituições e universidades 

do Brasil e do exterior. Ressalte-se a importante participação nestas iniciativas 

da própria Unigranrio e de agências de fomento à pesquisa, particularmente a 

FAPERJ e o CNPq.  

Na área de Pós-graduação Lato Sensu a Unigranrio mantém 60 Cursos de 

Especialização que são ministrados em vários Campi e Unidades da Instituição 

e seguem estritamente as regras vigentes estabelecidas pelo Marco 

Regulatório do MEC, em 2007. 

 3.1 CONVÊNIOS E ACORDOS 

No período 2011-2014 a PROPEP estabeleceu vários convênios e acordos de 

parceria com universidades estaduais e federais, institutos federais de 
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pesquisa, Secretarias de Saúde dos Municípios de Duque de Caxias e Rio de 

Janeiro, Secretaria de Educação de Duque de Caxias e Museus. Ademais, 

parcerias foram firmadas entre grupos de pesquisa da Unigranrio, 

particularmente na Área da Saúde, e universidades estrangeiras. Descreve-se 

a seguir um sumário dos termos destes convênios e parcerias: 

3.1.1 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) 

Parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), do Ministério de Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior, 

para a certificação de produtos e equipamentos odontológicos por docentes do 

Programa de Pós-Graduação de Odontologia; 

3.1.2 Instituto Vital Brazil (IVB) 

Parceria com o Instituto Vital Brazil (IVB), da Secretaria de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro, com vistas à cooperação em projetos de pesquisa e 

implantação de Programa de Mestrado Profissional em Envelhecimento, 

parceria interinstitucional entre o Centro de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento (CEPE/IVB) e a Unigranrio; 

3.1.3 USP 

Parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas 

da Unigranrio e o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar: Humanidades, 

Direitos e Outras Legitimidades/Diversitas da USP. A primeira atividade 

(apoiada pela CAPES, FAPERJ e FAPESP) ocorreu na organização do 

Seminário Internacional Conhecimentos Compartilhados: Tradição e 

Modernidade, em abril de 2013, no Memorial da América Latina, São Paulo, e 

no Rio de Janeiro, no Campus I da Unigranrio em Duque de Caxias e no 

Museu Ciência e Vida.  

Participaram do Seminário em São Paulo e em Duque de Caxias, 

pesquisadores das duas Instituições, bem como da Universidade de Zurich – 
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Suíça, UERJ, Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC/ONU), Universidade Federal de Roraima 

(UFRO), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Faculdade de 

Teologia Metodista Livre, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Universidad Nacional Autónoma 

de Nicarágua, Instituto Madeira Vivo, UNICAMP, Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), Centro de Memória e Acervo Histórico – SEE/SP, 

Representante da Comunidade Indígena, University of Illinois e Universidade 

Federal do ABC (UFABC). 

Após o Seminário Internacional, essa parceria viabilizou a participação de 

docentes do referido Programa da USP no Seminário de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SEPEX 2013). Os professores Sérgio Bairon, Zilda Márcia Grícoli 

Iokoi e Maria das Graças Souza participaram com o tema “Os Desafios da 

Interdisciplinaridade” promovendo junto com docentes do PPGLCH um 

workshop que discutiu a pesquisa na área interdisciplinar. 

A partir de então, a Professora Zilda Iokoi que é professora titular do 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo passou a ser Professora Visitante do 

PPGLCH, desenvolvendo suas atividades na construção do projeto de 

Doutorado; 

3.1.4 Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

Convênio entre a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias 

(SME- DC) e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) com a Unigranrio que oferece dez bolsas de estudo institucionais, 

que cobrem integralmente o valor da mensalidade, a professores da rede 

pública de ensino das áreas de Biologia, Química, Física e Matemática e que 

queiram investir em sua formação e qualificação em nível de Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências na Educação Básica (PPGEC). Este 
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convênio gerou um total de 300 candidatos inscritos para o processo seletivo 

de ingresso no PPGEC em 2013/2; 

3.1.5 Museu Ciência e Vida 

Museu de Ciência e Vida de Duque de Caxias e PPGEC - ação de incentivo a 

cultura científica com o desenvolvimento de atividades de formação e 

capacitação de recursos humanos na área de Ensino das Ciências e 

Matemática para a Educação Básica e aproximação da comunidade 

educacional à divulgação de ciência; 

3.1.6 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que tem por finalidade a 

capacitação e o treinamento de cirurgiões-dentistas da Secretaria, que atuam 

nos Centros de Especialidade Odontológica, por meio da concessão de seis 

bolsas integrais no Curso de Mestrado Profissional em Odontologia 

(Endodontia). Este convênio estabelece a criação de novos protocolos de 

atendimento para melhorar a resolutividade dos serviços; 

3.1.7 INMETRO e UEZO 

Acordo de Parceria entre a Unigranrio, o INMETRO e a UEZO com vistas a 

garantir participação conjunta das três Instituições na criação e no 

desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em “Biomedicina 

Translacional” em nível de mestrado e doutorado. 

Com base neste Acordo, propõe-se um projeto de pós-graduação e pesquisa 

em que uma universidade privada (Unigranrio), um órgão federal não 

universitário (INMETRO), e um centro universitário estadual (UEZO), assumem 

de modo integrado uma pós-graduação na área das ciências biomédicas sobre 

temas contemporâneos e de fronteira. 

Além da contribuição coletiva para uma proposta que se pretende de impacto 

na vida universitária da região, a associação é importante pela relevância das 
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contribuições mútuas para o desenvolvimento institucional das três 

convenentes. Estas contribuições mútuas advêm de sua diversidade e da 

complementaridade agregadora que dela resulta. 

3.1.8 Hospital Central do Exército (HCE) 

Parceria com o Hospital Central do Exército (HCE) para realização do curso de 

Especialização em Dermatologia e Cardiologia, da Unigranrio/HCE. 

3.1.9 Centro de Estudos Técnicos Farmacêuticos/CETEFARMA 

Para realização dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Farmacologia 

Clínica Aplicada à Prescrição Farmacêutica e Administração Gerencial do 

Varejo Farmacêutico. 

3.1.10 Escola de Saúde do Exército (EsSEx) 

Para a realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu In Company em 

Auditoria Médica, ministrado aos Oficiais. 

3.1.11 Comando da Aeronáutica – Universidade da Força Aérea Brasileira 

(UNIFA) 

Para a realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu In Company em 

Gestão Hospitalar para Oficiais. 

3.1.12 Centro de Oncologia Integrada – COI 

Com vistas à realização de 3 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, quais 

sejam: Especialização Multidisciplinar em Oncologia para Profissionais da 

Saúde; Farmácia Oncológica; e, Gestão de Serviços de Saúde. 

3.1.13 Hospital Caxias Dor – REDE DOR 

Onde se realiza o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Enfermagem em 

Clientes de Alta Complexidade com Ênfase em CTI. 
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3.1.14 Hospital de Clínicas de Niterói 

Onde acontece o curso de Especialização em Fisioterapia em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

3.1.15 Hospitais Mário Leone e Hospital Municipal Moacyr do Carmo 

Onde é ministrado o Curso de Especialização em Cardiologia; 

3.1.16 Associação Catarinense de Medicina – ACM 

Para a realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Medicina do 

Trabalho, que acontecerá em Florianópolis/Santa Catarina e será certificado, 

também, pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

3.2 COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS 

Cooperações Internacionais no Curso de Mestrado Profissional em Odontologia 

com: 

3.2.1 Erasmus Medical Center University, Rotterdam, Holanda. 

Cooperação científica entre as instituições de ensino para desenvolvimento 

científico avançado de interesse entre as nações. Atualmente, a parceria entre 

Unigranrio e Erasmus University possibilita o intercambio de alunos envolvidos 

com iniciação científica e pós-graduação, alavancando o espírito crítico e 

vocacional destes alunos. 

3.2.2 University L´Aquila (Itália) 

O objetivo é transferir conhecimento e tecnologias entre as instituições/nações 

participantes dentro do tema de fisiologia óssea através do intercambio pleno 

de alunos de pós-graduação envolvidos nos seus respectivos cursos de pós-

graduação. Neste cenário, além de receber alunos de instituições parceiras, 

provenientes dos EUA, Europa e Índia, está previsto o envio de alunos da 

Unigranrio para estagiar nessas instituições. 
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3.2.3 New York University, College of Dentistry 

O New York University, College of Dentistry, EUA, Departamento de 

Biomateriais e Biomimética, cujo intercâmbio permite a análise de materiais 

poliméricos, cerâmicos e compósitos, bem como a avaliação da integração 

destes materiais com o tecido ósseo. 

3.2.4 University of Pittsburgh 

O University of Pittsburgh, Center for Craniofacial and Dental Genetics, 

Pittsburgh,  EUA. Este intercâmbio possibilita o envio de amostras para essa 

Instituição para análise, utilizando-se métodos de sequenciamento genético e 

microbiológico, bem como o intercâmbio de alunos de pós-graduação e 

docentes para o desenvolvimento de treinamentos ou experimentos em 

parceria; 

3.2.5 Temple University 

O Temple University, School of Dentistry, Department of Endodontics, EUA que 

possibilita o recebimento de DNA genômico e componentes de reações para 

utilização em análises de microrganismos periodontopatgênicos. 

3.3 PRODUÇÃO INTELECTUAL 

Promoveu-se a reavaliação e redirecionamento da produção intelectual dos 

docentes de seus programas de pós-graduação, estimulando iniciativas que 

valorizam a produção intramuros, desenvolvida pelos seus grupos de pesquisa 

e em laboratórios e cenários de pesquisa da própria universidade, mas 

permanentemente aberta à colaboração externa de alta qualidade.  

Isto se refletiu em maior número de artigos em periódicos A1, A2 e B1 nos 

Programas de Pós-graduação em Administração e Letras e Humanidades e na 

produção intelectual dos mestrados profissionais, Odontologia e Ensino de 

Ciências. Apresentamos abaixo os trabalhos completos publicados em Anais 

de Congressos das Áreas dos Programas, livros e capítulos de livros e 
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produção técnica (material didático, editoração, entrevistas, comentários na 

mídia, assessoria, consultoria e pareceres). 

A tendência dos Programas de Pós-graduação em Odontologia e 

Administração tem sido a de concentrar boa parte de suas publicações nos 

estratos A1, A2, B1 e B2. Os Programas de Pós-graduação em Letras e 

Ciências Humanas e Ensino das Ciências têm importante produção técnica e 

de livros e capítulos de livros publicados que não aparecem nesta Figura. 

Gráfico 2 - Distribuição da produção de artigos publicados por classificação 
dos periódicos das CAPES  

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

1. Implantação do Laboratório de Genética Humana – LabGen, coordenado 

pelo Professor Pedro Cabello Acero e que vem desenvolvendo pesquisas 

sobre a contribuição da genética em indivíduos obesos e hipertensos,  em 

portadores de distrofia muscular, no tratamento da tuberculose 

(farmacogenética) e  no  diagnóstico da atrofia muscular espinhal. 
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Além das atividades de pesquisa em doenças crônicas, degenerativas e 

genéticas, os pesquisadores do LabGen estão também envolvidos nos cursos 

de graduação da Escola de Ciências da Saúde, nos programas de pós-

graduação e na iniciação científica. Investimentos significativos na contratação 

de pesquisadores e técnicos qualificados foram feitos pela Unigranrio e no 

apoio a projetos de pesquisa pela FAPERJ, através do seu Programa de Apoio 

às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro. 

2. Implantação dos Laboratórios Multiusuários de Apoio à Pós-Graduação em 

Odontologia, graças à concessão de diversos auxílios obtidos pela submissão 

e aprovação de projetos pela FAPERJ em diversas modalidades: Laboratório 

de Ensaios Microbiológicos; Laboratório de Microscopia; Laboratório 

Multidisciplinar de Pesquisa da Pós-graduação em Odontologia (LAMP); 

Laboratório do Núcleo Integrado de Estomatologia; Laboratório de Análise de 

Imagens; Laboratório de Ensaios Mecânicos; Laboratório de Preparo de 

Amostras Clínicas. 

3. Consolidação de Grupos de Pesquisa Emergentes, de 2014, possibilitando 

a criação de um monitor de acompanhamento de indicadores de 

sustentabilidade, de um centro de referência na forma de portal web — para 

divulgação de estudos, notícias, opiniões, indicadores e todo tipo de conteúdo 

capaz de mobilizar atenção e ação dos atores sociais —, e de um centro de 

capacitação em desenvolvimento regional sustentável. 

4. Implantação do INTEGRA – Laboratório de Aprendizagem, Docência e 

Gestão Universitária, pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, a 

partir do auxílio obtido no Edital Prioridade Rio, da FAPERJ, em 2014. Este 

Laboratório tem como objetivo de pesquisa a integração entre as boas práticas 

educacionais, pedagógicas e didáticas e as necessárias demandas por 

eficiência na gestão de Instituições de Ensino Superior, sejam públicas ou 

privadas, mediada pela eficácia da aprendizagem e apropriação de 

competências pela comunidade acadêmica. O INTEGRA tem como alvo a 
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pesquisa de métodos de ensino, formas de aprendizagem e análise de políticas 

públicas para tanto. 

5. O PPGLCH passou a realizar pesquisas voltadas ao Cenário da Cidade, 

considerando sua relação com o Corpo e examinando espaços de 

sociabilidade existentes em Duque de Caxias possíveis de serem encontrados 

em suas variadas expressões. Dentre as atividades do PPGLCH podemos 

destacar a efetivação de três projetos de pesquisa: 

 O Grupo de Pesquisa Linguística Aplicada, Tecnologias e Educação 

(LATED) 

Promove intercâmbios interinstitucionais com professores da PUC-Rio, UFRJ, 

UERJ e Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul. O Grupo 

realiza anualmente o Seminário Vozes da Linguística Aplicada, que está em 

sua terceira edição, recebendo trabalhos de várias instituições brasileiras; 

 Implantação do Projeto “Inclusão solidária: A práxis compartilhada e a 

produção de material didático para cursos de licenciatura” 

Em desenvolvimento na Unigranrio, com apoio da FAPERJ, o Laboratório de 

Didática Inclusiva – (LaDIn) vem se empenhando para mudar a realidade 

sociocultural da Baixada Fluminense. Acredita-se que o paradigma da Inclusão 

impõe o desafio de, coletivamente, construir a Escola Inclusiva do século XXI, 

transpondo barreiras pedagógicas e compartilhando saberes e experiências; 

 

 Efetivação do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 

Representações Sociais na/para Formação de Professores (LAGERES). 

Os docentes do LAGERES mantem parceria com pesquisadores de outras 

universidades fortalecendo o intercâmbio institucional com intelectuais de 

diferentes países: Emilio P. Echaverry Merino (Universidad Nacional de La 

Plata), Néstor R. Pievi (Universidad Autónoma de Madrid/FLACSO), Alfredo 

Guerrero Tapia (Universidad Nacional Autónoma de México) e Implantação do 
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Programa Mais Baixada pela Pós-graduação em Administração, por meio da 

criação do Laboratório Mais Baixada (LABMAIS). 

O LABMAIS destina-se à investigação de mecanismos, modos e estágios do 

desenvolvimento regional sustentável dos municípios da Baixada Fluminense. 

Busca integrar os atores sociais da região por meio do compartilhamento de 

informação, da realização de estudos e da oportunização de parcerias. O 

laboratório foi instalado por meio de fomentos obtidos junto à FAPERJ (nos 

editais de Humanidades dos anos 2011 e 2013 e no Edital Lynn Davies 

(University of Birmingham, Reino Unido), assim como docentes do Centro 

Universitário de Volta Redonda, UERJ e Universidade de Uberaba. 

O Grupo é responsável pelo evento Seminário Analítico de Temas 

Interdisciplinares, atualmente em sua oitava edição. 

Em 2013, o PPGLCH iniciou dois projetos de cooperação internacional, ambos 

com o objetivo de estreitar laços com pesquisadores, professores e ativistas de 

países de língua inglesa que atuam no campo da educação e justiça ambiental.  

O primeiro projeto, intitulado “Environmental Justice: Dialogues in the Global 

South”, está sendo desenvolvido desde julho de 2013 em parceria com o Prof. 

Robert Bullard, Diretor do Barbara Jordan-Mickey Leland School of Public 

Affairs, Texas Southern University, EUA. A atividade mais significativa desta 

cooperação foi a visita acadêmica do Prof. Robert Bullard à Unigranrio, no 

período de 18 a 24 de agosto de 2013. Nesta ocasião ele participou de várias 

atividades organizadas pelo “Grupo de Pesquisa Relações Raciais, 

Desigualdades Sociais e Educação”, dentre elas duas conferências para alunos 

de graduação e pós-graduação realizadas durante o III Seminário de Justiça 

Ambiental, Igualdade Racial e Educação com apoio da FAPERJ. 

O segundo projeto, que também envolveu cooperação internacional, se intitula: 

“Megacities, Complex Socio-Ecologies and Mega-Water Problems: Assessing 

Interconnected Vulnerabilities in the Urban Periphery of Emerging Markets” e 

está sendo desenvolvido com o Professor Antônio Ioris, da Universidade de 



P á g i n a  | 51 

  

Edimburgo, Escócia, e foi apresentado à “Royal Geographical Society” em 

dezembro de 2013. 

6. Implantação do Projeto Escola Verde. Com o objetivo de buscar maior 

integração e parceria com instituições e empresas da região da Baixada 

Fluminense e de promover o desenvolvimento social e educacional da mesma, 

foi estabelecida uma parceria entre o PPGEC com a Empresa Bayer S/A. 

O projeto tem como pressuposto desenvolver ações de responsabilidade 

articuladas e voltadas para a educação, saúde e sustentabilidade 

socioambiental. Foram realizadas oficinas com aproximadamente 5.000 alunos 

da Educação Básica da rede pública de ensino da Baixada Fluminense 

(Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo - 37 Escolas e 1938 alunos 

atendidos; Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti - 25 

Escolas e 1790 alunos atendidos e Secretaria Municipal de Educação de 

Duque de Caxias - 20 Escolas e 1221 alunos atendidos). 

A iniciativa deixou como legado materiais didáticos de apoio para a elaboração 

de novos projetos e utilização de produtos desenvolvidos para que as escolas 

que não participaram desta iniciativa, pudessem aplicar a metodologia. Os 

materiais estão disponíveis no Portal da Educação Básica da Unigranrio. 

7. Implantação do Projeto Bacia Hidrográfica do Guandu: Educação 

Ambiental para Gestão de Recursos Hídricos. O objetivo desta parceria foi 

estabelecer um programa de Educação Ambiental com foco na formação de 

Jovens Gestores Ambientais para o monitoramento da qualidade da água e 

controle da ocupação da Faixa Marginal de Proteção do Rio Guandu. 

Além disso, promover a mobilização social, com ênfase no espaço formal da 

Escola, para gestão integrada dos recursos hídricos e de conservação 

ambiental. As ações do projeto irão contribuir para a consolidação das políticas 

públicas no âmbito do conceito de bacia hidrográfica, bem como dar visibilidade 

a informações e instrumentos no âmbito da gestão de recursos hídricos ao 
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público em geral, empoderando a sociedade civil nos espaços formais e não 

formais quanto à importância da sua participação na conscientização e 

recuperação ambientais destes recursos. 

8. A PROPEP continua com seu Programa de Auxílios à divulgação de 

resultados de projetos de pesquisa dos docentes da publicados em jornais 
Unigranrio em congressos (apresentação oral) e Premiação Gratificada por 
artigos plenos e revistas estratificados de acordo com o Qualis/CAPES e nos 
quais conste a filiação do autor à Instituição. O critério de concessão de auxilio 
se baseia exclusivamente no mérito que é avaliado por parecer de consultores 
da instituição e consultores externos. 

Gráfico 3 - Concessão de auxílios - 2011 até novembro de 2014.  

 

Observa-se tendência contínua de publicações em periódicos Qualis A (linha 

tracejada), além de concentração importante de artigos nos estratos A1, A2, B1 

e B2. Os valores dos auxílios para os estratos A1, A2, B1, B2, B3 e B4 são: 

104%, 90%, 75%, 70%, 60% e 55% do salário mínimo vigente, 

respectivamente. 
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Gráfico 4 - Auxílios concedidos para participação em eventos 

 

9. O Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa –

PROPESQ é um programa de incentivo à produção Científica, Técnica e 

Artística dos docentes da Unigranrio, com prioridade para os projetos 

comprometidos com a inovação para o desenvolvimento social e econômico da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mediante, entre outros instrumentos, a 

concessão de bolsa especial de pesquisa, em quatro categorias distintas, 

dentro de suas respectivas especificidades. Os critérios para aprovação dos 

projetos se baseiam em três itens: 

 Avaliação por Comitê PROPESQ/Unigranrio; 

 Avaliação por Consultor Ad-hoc externo; 

 Avaliação pelo Comitê FUNADESP. 

As Categorias de Bolsa PROPESQ: 

 PROPES Q 1ª 

Bolsa de pesquisa destinada a professores dos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu, com pontuação - no último triênio, de acordo com a área CAPES 

do programa de pós-graduação – superior a 200 pontos, em regime de 40 

horas semanais e dedicação plena à Unigranrio, participação mínima de 8 

horas em curso de graduação e, no mínimo, responsabilidade de orientação de 

1 pós-graduando e 1 estudante de iniciação científica. O valor da bolsa é 

equivalente a 50% do vencimento base, de sua respectiva categoria funcional 

em regime de 40 horas semanais. 

 PROPESQ 1B 

Bolsa de pesquisa destinada a professores dos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu, com pontuação — no último triênio, de acordo com a área 

CAPES do programa de pós-graduação - superior a 150 pontos, em regime de 

20 a 40 horas semanais, participação mínima de 4 horas em curso de 

graduação e, no mínimo, responsabilidade de orientação de 1 pós-graduando e 

1estudante de iniciação científica. 
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O valor da bolsa é equivalente a 25% do vencimento base, de sua respectiva 

categoria funcional em regime de 40 horas semanais. 

 PROPESQ 1C 

CBolsa de pesquisa destinada a docentes Doutores, professores de Cursos de 

Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no mínimo, 

a responsabilidade de orientação de 1 bolsista de iniciação científica. O valor 

da bolsa de pesquisa corresponde ao equivalente a 5 horas semanais, de sua 

respectiva categoria funcional. 

 PROPESQ 2 

Bolsa de pesquisa destinada a docentes Mestres, professores de Cursos de 

Graduação da Unigranrio, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no mínimo, 

a responsabilidade de orientação de 1 bolsista de iniciação científica. O valor 

da bolsa de pesquisa corresponde ao equivalente a 5 horas semanais, de sua 

respectiva categoria funcional. 

No abaixo aparece o número de projetos submetidos e bolsas concedidas pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa para os 

períodos 2013-2015 e 2015-2017. No Quadro 8 mostra-se a distribuição de 

bolsas de acordo com as categorias de Bolsas/PROPESQ. 

Quadro 5 - Projetos Submetidos vs Projetos Aprovados para bolsas de 
produtividade em pesquisa. 

Período Projetos Submetidos (n) Projetos Aprovados (n) 

2013 – 2015 41 31 

2015 – 2017 15 8 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

Quadro 6 - Bolsas PROPESQ 2013-2015.  

1A 1B 1C 2 
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11 9 7 4 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

3.4  EVENTOS 

3.4.1 Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão - SEPEX 

Realização dos Seminários de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPEX, em 

2012, 2013 e 2014. O SEPEX tem como objetivo avaliar criticamente os 

programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Unigranrio e, para isso, 

promove workshops nas respectivas áreas das pós-graduações. 

Em cada Seminário aconteceram conferências de abertura dos trabalhos, 

realizadas por convidados como os Professores Eda Lucas de Souza 

(UNB/CAPES), Dinorá Fraga (UNISINOS/CAPES) e Juliany Rodrigues (UFRJ), 

todos com importante experiência no ensino de pós-graduação. SEPEX 2013 - 

Professores Adolfo Ignacio Calderón (PUC Campinas), Adalberto Vieyra 

(UFRJ/CAPES), Angela Maria Cavalcanti da Rocha (IAG/PUC-RJ), Sônia 

Barbosa Camargo Igliori (PUC-SP), Célia Maria Carolino Pires (PUC-SP), 

Mônica Waldhelm(CEFET-RJ), Denise Lannes (UFRJ), Carlos Eduardo 

Magalhães de Aguiar (UFRJ), Sérgio Bairon (Diversitas/USP), Maria das 

Graças Souza (Diversitas - USP), Kátia Cervantes Dias (UFRJ/UERJ/CAPES), 

Ana Maria Bolognese (UFRJ).   SEPEX 2014 – Professores Paulo Roberto 

Nassar de Oliveira (USP/ABERJE), Fernando Tenório (EBAPE/FGV), Anna 

Maria Pessoa de Carvalho (USP), Julio Cesar de Souza Tavares (UFF), 

Marcelo Torres Bozza (UFRJ). 

No SEPEX o Estado Atual de cada programa e suas linhas de pesquisa são 

amplamente debatidos pelos docentes pesquisadores, alunos de pós-

graduação e professores convidados. Metas e prioridades são discutidas, 

particularmente as relacionadas à contínua qualificação dos docentes, sua 

produção intelectual e a inserção dos mesmos na graduação e iniciação 

científica. 
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3.4.2 Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica - SINCTEC 

Realização em outubro de 2012, 2013 e 2014, os Seminários de Iniciação 

Científica e Tecnológica - SINCTEC.  Alunos de graduação e pós-graduação, 

docentes e pesquisadores da Unigranrio e de outras universidades brasileiras e 

o público em geral que frequentam o SINCTEC tiveram a oportunidade de 

avaliar a produção intelectual de alunos de Iniciação Científica, tanto da 

graduação, quanto do ensino médio da Unigranrio; Participarem ativamente de 

Seminários e Conferências sobre temas de atualização pertinentes às grandes 

áreas do saber através conferências ministradas por pesquisadores de 

reconhecida competência no cenário brasileiro – Antônio Carlos Campos de 

Carvalho (UFRJ), Dante Gallian (UNIFESP), Heliana de Barros Conde 

Rodrigues (UERJ), José Mauro Granjeiro (INMETRO e UFF), Andrea Paula dos 

Santos (UFABC), Gilson Schartz (USP), Roberto DaMatta (PUC/RJ), Fernando 

de Souza Barros (UFRJ), Jerson Laks (UFRJ/CEPE/ Instituto Vital Brazil), 

Antônio Celso Alves Pereira (UERJ), Eurico de Lima Figueiredo (UFF), Zilda 

Marcia Grícoli Iokoi (USP/Unigranrio), Marlene Benchimol (UFRJ/Unigranrio) e 

Ana Maria Alfonso Goldfarb (PUC-SP).  

Em 2012, por iniciativa da PROPEP, convidou-se o Professor Jorge Almeida 

Guimarães, Presidente da CAPES, para uma visita oficial à Unigranrio, que se 

concretizou em 05 de Setembro de 2012. 

Na ocasião, o Presidente da CAPES proferiu uma conferência da qual 

participaram alunos e professores da graduação e pós-graduação, 

coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, diretores de 

unidades acadêmicas, pró-reitores e o Reitor da Unigranrio. Abordou o papel 

histórico da CAPES na implantação da pós-graduação no Brasil e sua 

importância para seu contínuo desenvolvimento. Mencionou que a meta para 

os próximos anos é ampliar significativamente a relação número de Doutores 

para cada 1000 habitantes, hoje de 1,4/1000. O Professor Jorge Guimarães 

elogiou os esforços da Unigranrio na consolidação da Pós-Graduação, 

destacando o número de pesquisadores doutores em tempo integral e 

dedicação exclusiva em seus programas de pós-graduação. 
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3.5 NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

De 2012 a 2014, mais de 130 turmas de Especialização foram abertas 

proporcionando a mais de 3000 alunos matriculados o aprimoramento e a 

capacitação exigidos pelo mercado de trabalho. 

Uma nova realidade se estabeleceu nos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

(Especialização) a partir de 2012. Prioridades foram estabelecidas quanto: 

 à consistência dos Cursos já existentes e suas respectivas ementas; 

 a qualidade e atribuições dos coordenadores e do corpo docente; 

 aos cenários dos cursos em relação às atividades práticas; 

 a integração entre a graduação e o Lato Sensu; 

 à viabilidade econômico-financeira. 

Novas propostas de Cursos Lato Sensu foram analisadas dentro de critérios de 

qualidade determinados pela PROPEP e exigências do MEC. Desenvolveu-se 

o Formulário para Cadastro de Pré-Projetos de Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu (via sistema eletrônico) para que tais propostas fossem padronizadas. 

Depois de cadastradas, as mesmas foram separadas por áreas do 

conhecimento e avaliadas por Comissões Institucionais para que as ofertas dos 

cursos fossem, finalmente, estabelecidas.  Além dos Cursos Institucionais que 

funcionam com docentes da própria Unigranrio, implantaram-se os Cursos 

Premium envolvendo docentes e pesquisadores convidados, de notória 

experiência profissional e sucesso empresarial de várias áreas do 

conhecimento tais como: Administração, Artes Visuais e Comunicação, Artes e 

Pensamento Contemporâneo, Biologia, Contabilidade, Direito, Economia, 

Enfermagem, Estética, Farmácia, Educação, Engenharia Ambiental, 

Engenharia de Petróleo, Fisiologia, Gestão Estratégica, Gestão Pública e 

Empresarial, História, Língua Portuguesa, Literatura, Logística, Matemática, 

Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Políticas Sociais, Psicologia 

Organizacional, Radiologia, Recursos Humanos, Saúde e Humanização, 

Teologia, entre outros. 
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Quadro 7 - Cursos de Especialização ofertados entre 2012 e 2014 cadastrados 

no Sistema e-MEC. 

CURSOS COORDENADOR MODALIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
MUNICÍPIO - UF OFERTA 

Alergia Alimentar Aderbal Magno Caminada Sabrá PRESENCIAL 400 horas Duque de Caxias - RJ 

Cardiologia Walter Gabriel Maluly PRESENCIAL 2800 horas Duque de Caxias - RJ 

Ciências da Religião com 
Ênfase em Ensino Religioso 

Alessandro Rodrigues Rocha PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Ciências do Laboratório 
Clínico e Diagnóstico "In 

Vitro" 
Sergian Vianna Cardozo PRESENCIAL 384 horas Duque de Caxias - RJ 

Dermatologia Leninha Valéria do Nascimento PRESENCIAL 5760 horas Rio de Janeiro - RJ Lapa 

Endodontia Edson Jorge PRESENCIAL 750 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem do Trabalho Maria José Estanislau Daher PRESENCIAL 370 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem em Clientes de 
Alta Complexidade com 

Ênfase em CTI 
Rodrigo Francisco de Jesus PRESENCIAL 378 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem em Urgência e 
Emergência 

Fábio José de Almeida Guilherme PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem Neonatal Amarylis Gonçalves Guedes PRESENCIAL 364 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem Obstétrica Ilma Marques Fernandes PRESENCIAL 450 horas Duque de Caxias - RJ 

Enfermagem Oncológica Alessandra de Oliveira Borba Silva Fibger PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Engenharia Ambiental André Leone Riguetti PRESENCIAL 448 horas Duque de Caxias - RJ 

Ensino da Matemática Ângelo Santos Siqueira PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Estomatologia Luiz Carlos Moreira PRESENCIAL 518 horas Duque de Caxias - RJ 

Farmácia Clínica e Hospitalar Rômulo Mendonça Carvalho PRESENCIAL 380 horas Duque de Caxias - RJ 

Farmacologia Clínica com 
Ênfase em Prescrição 

Farmacêutica 
Luis Carlos Caspari Marins PRESENCIAL 360 horas Rio de Janeiro - RJ Lapa 

Fisioterapia em Unidade de 
Terapia Intensiva 

Jefferson Braga Nunes PRESENCIAL 400 horas Rio de Janeiro - RJ Barra 

Fotografia João Alexandre de Almeida Carnavos PRESENCIAL 408 horas Duque de Caxias - RJ 

Gastroenterologia Pediátrica Aderbal Magno Caminada Sabrá PRESENCIAL 400 horas Duque de Caxias - RJ 

Gestão do Trabalho 
Pedagógico: Administração, 

Orientação e Supervisão 
Escolar 

Oswaldo da Silva Filho PRESENCIAL 424 horas Duque de Caxias - RJ 

Implantodontia Álvaro Linhares Campos PRESENCIAL 1135 horas Rio de Janeiro - RJ Barra 

Língua Portuguesa Antonio de Carlos Almeida PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Literatura Infantil e Juvenil: 
Leitura e Ensino 

Cintia Cecília Barreto PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Controlodaria e 
Finanças 

Davi Teresino da Costa PRESENCIAL 392 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Estética Clínica Marcus Vinícius da Silveira Lanza PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Gestão de Negócios 
e Pessoas 

Aureliano da Silva Tavares PRESENCIAL 364 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Gestão e 
Planejamento Tributário 

Paulo Roberto de Sant'anna PRESENCIAL 376 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Gestão Empresarial Vilson Vieira de Paula PRESENCIAL 392 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Gestão Integrada da 
Cadeia Logística 

Aureliano da Silva Tavares PRESENCIAL 392 horas Duque de Caxias - RJ 

MBA em Gestão Tributária Davi Teresino da Costa PRESENCIAL 392 horas Duque de Caxias - RJ 

Musculação e Treinamento 
Individualizado 

Henrique de Castro e Silva PRESENCIAL 408 horas Duque de Caxias - RJ 
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Nutrição Clínica Luiz Cláudio Gagliardo PRESENCIAL 368 horas Duque de Caxias - RJ 

Odontopediatria José Massao Miasato PRESENCIAL 766 horas Duque de Caxias - RJ 

Ortodontia Sérgio Ricardo da Silva PRESENCIAL 2000 horas Rio de Janeiro - RJ Barra 

Pediatria Geral Aderbal Magno Caminada Sabrá PRESENCIAL 400 horas Duque de Caxias - RJ 

Políticas de Saúde e 
Humanização 

Márcio Eduardo Brotto PRESENCIAL 392 horas Duque de Caxias - RJ 

Políticas Sociais Márcio Eduardo Brotto PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Processo de Form. de 
Imagem e Protocolo de 

Exame em TC e RM 
Adriana Moreira Alves PRESENCIAL 360 horas Duque de Caxias - RJ 

Prótese Dentária Felipe Miguel Pinto Saliba PRESENCIAL 750 horas Rio de Janeiro - RJ 

Psicologia Organizacional Wilianson Grimaldi PRESENCIAL 364 horas Duque de Caxias - RJ 

Psicopedagogia 
Institucional e Clínica 

Daniela Celeste Contim PRESENCIAL 600 horas Duque de Caxias - RJ 

Radiologia Odontológica e 
Imaginologia 

Márcio de Amorim Pontes PRESENCIAL 574 horas Rio de Janeiro - RJ 

Saúde da Família Maria de Fátima Nascimento do Amaral PRESENCIAL 400 horas Duque de Caxias - RJ 

Auditoria Médica  
Escola de Saúde do 

Exército - EsSEx 
Marcos Ivan Neves de Carvalho IN COMPANY 504 horas Rio de Janeiro – RJ Lapa 

Gestão Hospitalar 
Universidade da Força 

Aérea Brasileira / UNIFA 
Marcos Ivan Neves de Carvalho IN COMPANY 360 horas Rio de Janeiro – RJ Lapa 

Design e Produção de 
Games 

Álvaro Luiz Vitório Machado EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Gestão de Instituições 
Educacionais 

Lúcia Inês Kronemberger Andrade EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Gestão e Docência na 
Educação a Distância 

Mary Neusa Dias EAD 400 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Gestão Estratégica de 
Pessoas 

Calebe da Costa Ferreira EAD 400 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Gestão Estratégica 
Empresarial 

Calebe da Costa Ferreira EAD 400 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia da Educação 
Técnica e Profissional 

(ETP) 
Lúcia Inês Kronemberger Andrade EAD 360 horas 

Todos os Pólos 
 de Apoio Presencial 

Metodologia do Ensino de 
Ciências e Biologia 

Luciana Ribeiro Leda EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia do Ensino de 
História 

Lúcia Inês Kronemberger Andrade EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia do Ensino de 
Língua Portuguesa 

Lilia Aparecida Costa Gonçalves EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia do Ensino de 
Matemática 

Angelo Santos Siqueira EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia do Ensino 
Superior 

Lúcia Inês Kronemberger Andrade EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia e Didática na 
Educação a Distância 

Mary Neusa Dias EAD 400 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Metodologia e 
Epistemologia do Ensino 

Religioso 
Alessandro Rodrigues Rocha EAD 360 horas 

Todos os Pólos 
 de Apoio Presencial 

Neuroeducação Vanessa Olmo Pombo EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

Psicopedagogia Vanessa Olmo Pombo EAD 360 horas 
Todos os Pólos 

 de Apoio Presencial 

 

Quadro 7 - Continuação 
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Visando a maior integração entre os Cursos de Graduação e de Especialização 

tem-se incentivado os professores de graduação da Unigranrio a participarem 

como docentes dos Cursos Lato Sensu. No início de 2013 criou-se também 

uma Política Promocional que envolve a oferta de descontos (bolsas) aos 

alunos egressos da Unigranrio e das demais Instituições de Ensino, com base 

no Coeficiente de Rendimento (CR) obtido pelos mesmos durante a graduação 

(Tabela 4 e 5). Com isso, houve um aumento significativo na concessão de 

bolsas aos egressos da Unigranrio que continuam seus estudos e fazem sua 

Especialização na Instituição (Figura 7). Consequentemente, o número de 

alunos nos Cursos de Pós Lato cresceu substancialmente (Figura 8) entre os 

anos de 2012 e 2014. 

 

Quadro 8 - Desconto nas mensalidades de alunos do Lato-Sensu de acordo 
com o Coeficiente de Rendimento (CR) da graduação em 2013. 

Notas – CR 
ALUNOS 

Egresso/Unigranrio Número de Bolsistas Egresso/Externo Número de Bolsistas 

De 7,01 a 8 30% 286 10% 87 

De 8,01 a 9 35% 233 15% 85 

De 9,01 a 10 40% 20 20% 18 

Total de Bolistas 539 
 

190 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

 

Quadro 9 - Desconto nas mensalidades de alunos do Lato-Sensu de acordo 
com o Coeficiente de Rendimento (CR) da graduação em 2014. 

Notas – CR 
ALUNOS 

Egresso/Unigranrio Número de Bolsistas Egresso/Externo Número de Bolsistas 

De 7,01 a 8 30% 280 10% 72 

De 8,01 a 9 35% 205 15% 86 

De 9,01 a 10 40% 6 20% 19 

Total de Bolistas 491 
 

177 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Gráfico 5 - Concessão de bolsas (% de desconto) 2012–2014 para os Cursos 
de Especialização.  
 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

Descontos na faixa de 10% a 20% são destinados aos alunos egressos de 

outras IES, de acordo com seu CR; 25% é o desconto atribuído a todos os 

egressos da Unigranrio; 30% a 40% são descontos para egressos da 

Unigranrio de acordo com critérios do CR; os funcionários da Unigranrio 

recebem um desconto na faixa de 50% a 100%. 

Gráfico 6 - Evolução temporal do número de alunos matriculados nos Cursos 
de Especialização.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Cabe registrar aumento de aproximadamente 115% quando se compara 2014 

com 2012. 

Quanto à informatização, implantou-se: 

 Ambiente virtual de integração de informações relativas as atividades de 

Pós-Graduação e Pesquisa. 

Adotou-se a SoluçãoATRIO da COPPE que é um modelo de organização da 

informação objetiva para dar apoio às Coordenações em suas atividades de 

gestão dos programas. A SoluçãoATRIO também registra informações sobre 

as atividades dos docentes, pós-graduandos e pesquisadores, informando 

sobre seus resultados, além de proceder à transferência de dados para a 

Plataforma Sucupira da CAPES, para a Plataforma Currículo Lattes do CNPq e 

para outros sistemas de informação e coleta de dados; 

 Ambiente virtual para a submissão de resumos de trabalhos de pesquisa 

para o SINCTEC; 

 Sistema para cadastro dos pré-projetos dos cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu. 

 Resgatou-se o periódico Almanaque Unigranrio de Pesquisa, publicação 

oficial da PROPEP. 

O Almanaque Unigranrio de Pesquisa é uma publicação em CD-ROM da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unigranrio, classificada como B3 na 

Área Interdisciplinar, e que tem como objetivo divulgar a produção docente e 

discente da Instituição e de pesquisadores externos. 

Em 2013, o periódico passou a ser divido em quatro seções destinadas às 

Áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e 

Tecnologia e Ciências da Saúde; e, além da submissão de artigos completos, 

passou a aceitar artigos de revisão da literatura, revisões sistemáticas e meta-

análises, relatos de pesquisa e resumos de teses e dissertações. 

Recentemente, buscando agilizar o processo editorial, estruturou-se uma 

versão online do Almanaque, o Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa. 
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 Laboratório de Otimização, Simulação, Planejamento e Análise de Risco 

de Processos Industriais Químicos (LAOSPAR) da Escola de Ciência e 

Tecnologia. 

O LAOSPAR foi criado em 2014, com verba do projeto "Apoio às Instituições de 

Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de Janeiro” da FAPERJ. Em 12 

de maio de 2014 foi firmado um acordo (Software License and Maintenance 

Agreement) entre a Unigranrio e o KBC Process Technology LTD. A Unigranrio 

ganhou 10 licenças gratuitas para uso do software por um ano, exclusivamente 

na área de pesquisa e ensino. É a primeira universidade da America do Sul a 

obter esse software. 

O software PETRO SIM foi instalado com sucesso em todos os computadores 

do LAOSPAR em junho/2014. Após intensa negociação, foi adquirido, também, 

o software Industrial Modeling Language (IML) de Industrial Algorithms LLC. O 

s oftware IML foi instalado e seu funcionamento foi testado com sucesso. 

Atualmente o laboratório conta com três workstations e dois computadores de 

alto desempenho instalados. 

Atualmente, o LAOSPAR tem um Grupo de Pesquisa liderado por três 

professores de Escola de Ciência e Tecnologia com participação de cinco 

alunos de graduação dos Cursos de Química; Engenharia química e 

Engenharia de petróleo. Os assuntos de pesquisa envolvem tópicos, tais como 

“Otimização de Processos de Produção de Gasolina pela Alquilação” e “O 

Scheduling de logística de Álcool pelo Álcoolduto”. 

3.6 CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

A aprovação deste curso trouxe aos corpos docente e discente um grande 

estímulo, pela viabilidade de integração nos grupos de pesquisa do programa 

dos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. O curso está 

estruturado em torno da área de concentração “Gestão Organizacional”, 

voltada para os estudos sobre políticas, procedimentos e artefatos que 

interagem, por meio das atividades de gestão das organizações, de maneira a 
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agregar inovação, desenvolvimento e sustentabilidade nas dimensões 

econômica, social e ambiental. A área tem como instrumental abordagens 

teóricas e metodológicas que reconhecem a interação organização-sociedade-

indivíduo na criação e compartilhamento de valor e cidadania. Esta área de 

concentração está sustentada em duas Linhas de Pesquisa. 

A primeira Linha, “Organizações, Sociedade e Desenvolvimento” abrange os 

estudos sobre as relações entre organizações, sociedade e indivíduos, 

buscando analisar criticamente tais práticas sociais – organização, gestão, 

trabalho, consumo, entre outras - além das implicações destas relações sobre 

o desenvolvimento. A Linha de Pesquisa “Estratégia, Governança e 

Conhecimento” estuda a dialética nas relações entre o principal, agentes e 

demais stakeholders no tocante às formulações sobre posicionamento, 

alinhamento, desenvolvimento de competências e capacidades, desempenho e 

geração de valor nos diversos setores econômicos, indústrias verticais de 

negócio, grupos estratégicos e firmas. 

É importante destacar que o Curso de Doutorado em Administração tem uma 

importância fundamental em termos regionais, tendo em vista o pequeno 

número de doutorados na área de Administração no Estado do Rio de Janeiro, 

que se resume a apenas 4 cursos, apesar da demanda por Doutores na região, 

considerando-se o grande número de Instituições de Ensino Superior 

localizadas no Sudeste. 
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3.7 GRUPOS DE PESQUISA 

Aumento expressivo no número de Grupos de Pesquisa certificados pelo 

CNPq, comparados aos existentes em 2011. 

Gráfico 7 - Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq  

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

3.8 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Crescimento significativo no número de alunos de Iniciação Científica – CNPq, 

FUNADESP e FAPERJ (Figura 2), quando se compara com 2011, tanto nas 

Escolas de Graduação quanto no Colégio de Aplicação (Ensino Médio). Este 

crescimento reflete expressivo aumento no número de doutores e mestres que 

aplicou seus projetos para a Iniciação Científica. A partir de 2012, um novo 

critério de avaliação de projetos foi adotado para a concessão de bolsas, o que 

explica um número menor de bolsas concedidas (aproximadamente 70%) em 

relação ao número de projetos submetidos (Figura 3). 
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PIBIC PIBIC - EM PIBITI 

n = 15 n = 32 n = 10 

n = 22 + 39 Voluntários n = 50 n = 20 n = 13 

Figura 3 - Alunos de Iniciação Científica distribuídos por modalidades 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

Gráfico 8 - Projetos Submetidos e Bolsas Concedidas 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Em 2013, foram submetidos à Diretoria do Núcleo de Iniciação Científica e 

Pesquisa da PROPEP 274 projetos para as várias modalidades apresentadas 

acima. Após avaliação pelo Comitê Institucional da PROPEP, Assessoria Ad 

Hoc, Comitê de Avaliação da FUNADESP e Comitê do CNPq foram 

selecionados 201 projetos e concedidas 162 bolsas. 

3.8.1 Submissão de projetos de pesquisa às agências de fomento 

Crescimento significativo no montante de recursos resultantes de submissão de 

projetos de pesquisa às agencias de fomento, à FAPERJ e CNPq. 

 

Quadro 10 - Projetos submetidos à FAPERJ e CNPq e Auxílios concedidos -  
Período 2011 - 2014. 

Agências de Fomento 

Anos 

2011 2012 2013 
2014,  

até novembro 

Sub Con Sub Con Sub Con Sub Con 

FAPERJ 22 15 26 21 32 22 33 25 

CNPq/CAPES 0 0 2 2 12 5 10 2* 

TOTAL: 21 14 28 23 44 27 43 27 

Sub: Submetidos       Con: Concedidos   * Aguardando resposta 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

Quadro 11 - Projetos submetidos às Agências de Fomento e Auxílios 
concedidos - Período 2011 - 2014. 

Programas de Pós-
Graduação 

FAPERJ CNPQ 

2011 2012 2013 2014 
2011 

2012 2013 2014 

Sub Con Sub Con Sub Con Sub Con Sub Con Sub Con Sub Con 

PPGA 4 2 4 4 9 7 13 11  2 2 9 3 1 * 

PPGEC   4 4 3 2 4 2      2 1 

PPGLCH 5 4 1 1 7 4 4 2    2 2 6 * 

PPGO 10 7 10 9 10 6 8 6        

TOTAL: 19 13 19 18 29 19 27 11 0 2 2 11 5 9 * 

Sub: Submetidos           Con: Concedidos  *Aguardando resposta 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio   
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Tabela 1 - Recursos recebidos da FAPERJ - 2011 

 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO VALOR (R$) ANO 

Auxílio à Editoração (APQ 3) – 
2011/2 

Adjovanes Thadeu Silva 
de Almeida 

O regime militar em festa: o Sesquicentenário da 
Independência do Brasil (1972) 

26.000,00 2011 

APQ1 - 2011/2 
Aline de Almeida Neves 

Coutinho 

Estudo da eficácia de métodos químico-mecânicos 
para a excavação de lesões de cárie em dentina 

através de microtomografia 
9.789,00 2011 

APQ1 - 2011/1 
Estevam Augusto 

Bonfante 

Avaliação da resistência adesiva da interface Zr-
cimento tratada com partículas da sílica de 30 um 

e submetidas à fadiga. 
12.000,00 2011 

Apoio à Infraestrutura de Biotérios 
em Instituições de Ensino e 
Pesquisa Sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro – n° 7/2011 

Estevam Augusto 
Bonfante 

Implementação e adequação de infra-estrutura 
para pesquisas com coelhos Nova Zelândia no 

biotério da Universidade do Grande Rio 
(Unigranrio) 

35.000,00 2011 

APQ1 2011/02 Esther Rieko Takamori 
Efeito de diferentes superfícies nanotopográficxas 
de titânio na adsorção de proteínas plasmáticas e 

comportamento de osteblastos 
28.115,14 2011 

Apoio às Instituições de Ensino e 
Pesquisa Sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro – n° 9/2011 

Gustavo André de Deus 
Carneiro Vianna 

Avaliação tridimensional por micro-tomografia de 
alta resolução de canais instrumentados por um 

sistema de lima única e movimento recíproco 
(RECIPROC) 

61.500,00 2011 

Jovem Cientista do Nosso Estado 
— n° 11/2011 

Gustavo André de Deus 
Carneiro Vianna 

Avaliação da biocompatibilidade e da formação 
de matriz calcificada sobre o cimento reparador 

pré-misturado Root BP Plus 
75.600,00 2011 

Apoio a Projetos de Pesquisa na 
Área de Humanidades – n° 15 

Jacqueline de Cassia 
Pinheiro Lima 

O carnaval em João do Rio ou João do Rio no 
carnaval? A divulgação da pesquisa sobre a obra 

de Paulo Barreto por meio de e-book 
17.974,00 2011 

Apoio a Projetos de Pesquisa na 
Área de Humanidades – n° 15 

José Geraldo da Rocha 
I censo das casas de religiões de matrizes 

africanas  de São João de Meriti 
32.200,00 2011 

Apoio a Projetos de Pesquisa na 
Área de Humanidades – n° 
15/2011 

Maria Cristina Fogliatti 
de Sinay 

Centro de referência Mais Baixada: indicadores de 
desenvolvimento sustentável 

78.000,00 2011 

APQ1 - 2011/2 Marta Correa Dalbem 

Análise de viabilidade econômico-financeira de 
projetos de fontes alternativas de energia e 

impactos das políticas públicas sobre as decisões 
do setor privado 

21.085,00 2011 

Edital Melhoria do Ensino das 
Escolas Públicas Sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro 

Renato da Silva 
Rádio Web e História do Ensino Médio: a 

importância da mídia eletrônica na construção do 
saber 

33.940,00 2011 

APQ2 - 2011/01 
Roberto da Gama 

Silveira 
Seminário de Iniciação Científica 3.437,83 2011 

ADT1 - 2011/02 Sergian Vianna Cardozo 
Combate a dengue no Terceiro Distrito de Duque 

de Caxias, RJ: Uma Inovação Tecnológica em 
Monitoramento e Controle Epidêmico. 

203.000,00 2011 

Auxílio à Pesquisa - APQ1 Thais Accorsi Mendonça 
Análise da atividade e imunolocalização de 

gelatinases em lesões periapicais epitelizadas e 
não-epitelizadas 

23.369,00 2011 

TOTAL DE RECURSOS EM 2011 661.009,97 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Tabela 2 - Recursos recebidos da FAPERJ - 2012 
 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO VALOR (R$) ANO 

APQ1 2012/01 
Aline de Almeida 
Neves Coutinho 

Remineralização de lesões de cárie dentinárias pelo uso 
de cimentos de silicato de cálcio: análise de micro-ct 

23.500,00 2012 

Apoio à produção de 
Material Didático para 

Atividades de Ensino e/ou 
Pesquisa – n° 8/2012 

Carlos Henrique 
de Freitas Burity 

Escola verde: educação, saúde e sociedade 12.000,00 2012 

APQ1 2012/02 
Carlos Henrique 
de Freitas Burity 

Ensino as Ciências: uma vivência no espaço formal da 
Universidade e não formal do museu 

24.000,00 2012 

APQ5 
Denise Franca 

Barros 

Resistência ao Consumo, Anticonsumo e Formas 
Alternativas de Consumo-Interpretações dos 

Consumidores Conscientes e da Nova Classe C 
8.000,00 2012 

Jovem Cientista do Nosso 
Estado — Edital 17/2012 

Denise Gomes da 
Silva 

Estabelecimento in vitro de modelos tecido-
equivalentes de mucosa oral em monocamada e 
3D  para monitoramento do  Helicobacter pylori 

75.600,00 2012 

Apoio à melhoria do 
Ensino em Escolas 

Públicas Sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro  

Eline das Flores 
Victer 

O Processo ensino aprendizagem e a melhoria do ensino 
de matemática e física 

35.290,00 2012 

APQ1 
Esther Rieko 

Takamori 

Efeito de diferentes superfícies nanotopográficxas de 
titânio na adsorção de proteínas plasmáticas e 

comportamento de osteblastos 
15.000,00 2012 

Apoio as instituições de 
ensino e pesquisa 

sediadas no estado  

Fabio Henrique 
Silva dos Santos 

Modernização do Laboratório de métodos físicos de 
análise e da sala de apoio à pesquisa da Escola de 

Ciência e Tecnologia da Universidade do Grande Rio  
170.000,10 2012 

APQ1 Gustavo de Deus 
Análise da qualidade das retro-obturações com o 

cimento pré-manipulado iRoot BP Plus 
20.000,00 2012 

Programa Apoio à 
Produção de Material 

Didático para Atividades 
de Ensino e/ou Pesquisa 

Haydéa Maria 
Marino de 

Sant'Anna Reis 

Inclusão solidária: a práxis compartilhada e a produção 
de material didático para cursos de licenciatura 

49.666,20 2012 

APQ3 - Auxílio a 
Editoração - 2012/2 

Jacqueline de 
Cassia Pinheiro 

Lima 

Pensando a história: reflexões sobre as posibilidades de 
se escrever a História através de perspectivas 

interdisciplinares 
14.100,00 2012 

APQ1- Auxílio a Pesquisa 
2012/2 

Joselia Alencar 
Lima 

Implantação de um núcleo de pesquisa e diagnósticos 
da pele, visando a regeneração cutânea e controle da 

xerose em idosos 
20.000,00 2012 

APQ1 2012/01 
Josir Simeone 

Gomes 
Controle gerencial em empresas brasileiras 

internacionalizadas 
10.000,00 2012 

APQ1 
Marta Correa 

Dalbem 

Análise de Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos 
de Fontes Alternativas de Energia e Impactos das 

Políticas Públicas 
21.085,00 2012 

APQ1 
Rui Otavio 

Bernardes de 
Andrade 

Mecanismos para retenção de talentos no setor de 
petróleo e gás 

18.386,00 2012 

APQ1 2012/01 
Thais Accorsi 
Mendonça 

Imunolocalização de pthrp em cistos e granulomas 
periapicais 

18.000,00 2012 

APQ2 - 2012/01 
Virginia Genelhu 

de Abreu 
Seminário de Iniciação Científica 12.480,00 2012 

Prioridade Rio - Apoio ao 
estudo de temas 

prioritários para o Estado 
do Rio de Janeiro - 2012 -  

Willian Fernando 
Zambuzzi 

Explorando os efeitos globais de análogos estruturais do 
mesilato de imatinibe na modulação do balanço c-

Src/LMWPTP intracelular e seu impacto no metabolismo 
ósseo e osteoporose 

95.500,00 2012 

Apoio as instituições de 
ensino e pesquisa 

sediadas no estado - 
Edital 21/2012 

Willian Fernando 
Zambuzzi 

Osteoblast database: mapeamento global dos 
mecanismos biológicos desencadeados por materiais 

biomédicos em células osteoprogenitoras 
350.000,00 2012 

TOTAL DE RECURSOS EM 2012 1.197.607,30 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Tabela 3 - Recursos recebidos da FAPERJ - 2013 
 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO 
VALOR 

(R$) 
ANO 

Jovem Cientista do Nosso 
Estado 

Aline de Almeida 
Neves Coutinho 

Sistematização de técnicas para remoção de lesões de cárie em 
dentina: estudo clínico-laboratorial e modelagem computacional 

75.600,00 2013 

APQ1 2013/02 
Ana Lucia 
Malheiros 

Guedes 

Internacionalização de organizações (públicas e privadas) 
brasileiras no contexto da América do Sul 

9.617,00 2013 

APQ2 2013/01 Cleonice Puggian III Seminário de Justiça Ambiental, Igualdade Racial e Educação 10.000,00 2013 

Jovem Cientista do Nosso 
Estado 

Cleonice Puggian 
Justiça ambiental, tecnologias e culturas juvenis na Baixada 

Fluminense 
75.600,00 2013 

APQ1 2012/2 
Denise Franca 

Barros 
Interpretações dos "Consumidores Conscientes" e da "Nova Classe 

C" 
12.159,68 2013 

APQ5 
Denise Franca 

Barros 
Evento: 73rd Annual Meentig Academy of Management 2013 5.120,00 2013 

APQ1 2013/01 
Edson Jorge Lima 

Moreira 
Avaliação de adesividade de diferentes cimentos usados na 

cimentação de pinos de fibra de vidro 
79.575,18 2013 

APQ2 
Edson Jorge Lima 

Moreira 
SEPEX 2013 - Unigranrio 15.000,00 2013 

APQ1 Eduardo Ayrosa 
Corpo e segurança ontológica no contexto padronizador  do 

mercado 
15.000,00 2013 

APQ1 2013/01 
Emmanuel João 
Nogueira Leal da 

Silva 

Ação da extrusão de debris, criados durante o retratamento 
endodôntico, sobre a citotoxidade e a produção de gelatinases em 

cultura de osteoblastos 
78.731,21 2013 

Apoio às Instituições de 
Ensino e Pesquisa Sediadas 
no Estado do Rio de Janeiro 

Emmanuel João 
Nogueira Leal da 

Silva 

Avaliação da formação de trincas durante as diversas fases do 
tratamento enddodôntico por meio de microtomografia de alta 

resolução 

227.536,3
6 

2013 

APQ1 
Fabio Vizeu 

Ferreira 
Crescimento organizacional e bem comum, uma conciliação 

possível? Uma investigação a partir da perspectiva de pequenos  
17.100,00 2013 

ADT1 - Auxílio a Projetos de 
Inovação Tecnológica - 

2013/1 

Isabela Bacellar 
Brandão 

Guimarães 

Implantação de Escritório Técnico de Projetos, Pesquisas e 
Tecnologias para a Baixada Fluminense 

30.000,00 2013 

Programa Apoio à Difusão e 
Popularização da Ciência e 

Tecnologia no Estado do Rio 
de Janeiro – 2013 

João Rodrigues 
Miguel 

Ensino em biologia em espaços não formais da baixada Fluminense 
/ RJ 

42.000,00 2013 

APQ2 
José Carlos Sebe 

Bom Meihy 
Auxílio para o Seminário Conhecimentos - Compartilhados 13.000,00 2013 

Edital 14/2013 
Humanidades 

José Francisco de 
Carvalho 
Rezende 

Portal Web de Desenvolvimento Sustentável - Mais Baixada 53.900,00 2013 

APQ1 
José Francisco de 

Carvalho 
Rezende 

Laboratório de práticas e artefatos de gestão decapital intelectual e 
ativos intangíveis (LABCIAI) 

24.000,00 2013 

Apoio ao Estudo dos temas 
relacionados à Saude e 
Cidadania das Pessoas 
Idosas /Pró Idoso 2013 

Pedro Hernan 
Cabello Acero 

Análise de fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento de 
doenças neurodegenerativas durante o processo de 
envelhecimento 

230.400,0
0 

2013 

APQ1 2013/01 
Robson Lacerda 
Dutra 

Resgatando a "Cinderela Negra" Maria Carolina de Jesus e os 
estudos culturais 

52.910,00 2013 

APQ5 2013/01 
Thais Accorsi 
Mendonça 

Analysis of Gelatinolytic Activity in Epithelialized and 
Nonepithelialized apical Periodontitis Lesions. 

6.060,00 2013 

APQ2 2013/01 
Virginia Genelhu 
de Abreu 

Seminário de Iniciação Científica e Tecnologia da UNIGRANRIO - 
SINCTEC 2013 

18.000,00 2013 

TOTAL PARCIAL DE RECURSOS EM 2013 (FAPERJ) 1.131.309,43 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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Tabela 4 - Recursos recebidos do CNPq e CAPES - 2013 
 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO VALOR (R$) ANO 

CNPq - Apoio Técnico a 
Pesquisa Nível Médio 

Ana Lucia 
Malheiros Guedes 

Relações Governo-Empresa na Internacionalização de 
Organizações Brasileiras no Contexto da América do Sul 

12.400,00 2013 

Chamada 43/2013- 
Ciências Humanas, 
Sociais Aplicadas 

Cristina Novikoff 
Autoormação Docentes: As representações Sociais e a 

Cultura profissional brasileira 
29.995,85 2013 

CNPq- Universal nº 
14/2013 - Faixa A 

Fabio Vizeu Ferreira 
Conciliação entre Crescimento Organizacional, 

Sustentabilidade Ecológica e Bem Comum, Possibilidade Ou 
Utopia? Uma Investigação a partir de múltiplas vozes 

23.200,00 2013 

CAPES 
José Carlos Sebe 
Bom Meihy 

Conhecimentos Compartilhados: tradição e modernidade 30.000,00 2013 

CNPq- Universal nº 
14/2013 - Faixa A 

Luciano Rossoni 
Capital Social e Instituições como Condicionantes da 

Confiança Interorganizacional 
5.000,00 2013 

TOTAL PARCIAL DE RECURSOS EM 2013 (CNPq e CAPES) 100.595,85 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

Tabela 5 - Recursos recebidos da FAPERJ até novembro de 2014 
 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO VALOR (R$) ANO 

Prioridade Rio - Apoio ao estudo 
de temas prioritários para o 
governo do estado do Rio de 

Janeiro – 2014 

Alexandre Mendes 
Nicolini 

Observatório do Ensino Superior do Estado do Rio de 
Janeiro 

33.750,00 2014 

Edital 26/2014, CNE 
Ana Lucia 

Malheiros Guedes 
Governança e Gestão Internacional: A Internacionalização 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social 

100.800,00 2014 

APQ5 2014/01 
Ana Lucia 

Malheiros Guedes 
Apresentação de trabalhos em Congresso Internacional 

EGOS 2014 
6.553,90 2014 

APQ1 2013/02 
Carina Maciel da 
Silva Boghossian 

Correlação entre composição microbiana do biofilme 
subgengival e da saliva e o volume de fluido gengival em 

individuos com periodontite e periimplantite 
33.250,00 2014 

Edital 31/2014 Charles Marin 
Adequação Estrutural do Bioterio da Universidade do 
Grande Rio(UNIGRANRIO). Instalações destinadas a 

experimentação em coelhos Nova Zelândia. 
110.000,00 2014 

Programa “Apoio ao Estudo de 
Soluções para Problemas 

Relativos ao Meio Ambiente – 
2014 

Cleonice Puggian 
Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os 

problemas de gestão das areas urbanas 
37.000,00 2014 

Edital 34/2014 ''Pensa Rio - Apoio 
ao Estudo de Temas Relevantes e 
Estratégicos para o Estado do Rio 

de Janeiro - 2014 

Coordenado pelo 
Prof. Vivaldo 
Moura Neto 

MicroRNA pode interferir na via de Sonic Hedgehog e com 
isso inibir proliferação tumoral 

209.052,00 2014 

Edital 25/2014 JCNE 
Daniele Ribeiro 

Fortuna 
Carolina Maria de Jesus, Moura Lopes Cançado e Walmir 

Ayala: Corpos e Emoções nos Diários 
75.600,00 2014 

Edital 26/2014, CNE 
Eduardo André 
Texeira Ayrosa 

Identidade,Corpo e Consumo 100.800,00 2014 

APQ2 2013/02 
Edson Jorge Lima 

Moreira 
Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unigranrio - 

SEPEX 2014 
14.850,00 2014 

APQ5 2014/01 
Fabio Vizeu 

Ferreira 

Projeto para Concessão de Auxílio à Participação do 
Evento 74rd Annual Meeting Academy of Management 

(Philadelphia, Pennsylvania, USA) 
7.000,00 2014 

Edital 29/2014       Apoio as 
Instituições de Ensino e Pesquisa 

Sediadas no Estado do Rio de 
Janeiro - 2014 

Gisele Capaci 
Rodrigues 

Modernização dos Laboratórios de Ensino e Pesquisa e 
Incremento a Pesquisa da Escola de Ciencias e Tecnologia 

da Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) 
140.000,00 2014 

APQ1 2013/02 
João Felipe 
Rammelt 

Sauerbronn 
Análise Videografica do Corpo na Sociedade de Consumo 15.500,00 2014 



P á g i n a  | 72 

  

Cooperação Internacional 
FAPERJ/INRIA – 2014 

José Francisco de 
Carvalho Rezende 

Centro de Desenvolvimento Regional da Baixada: 
Capacitação para Desenvolvimento Sustentável (*) 

270.000,00 2014 

Prioridade Rio - Apoio ao estudo 
de temas prioritários para o 
governo do estado do Rio de 

Janeiro – 2014 

Júlio César da Silva 
Implantação do Centro Universitário de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres da Unigranrio (CEPED) 

69.791,00 2014 

Edital 25/2014, JCNE Luciano Rossoni 
Capital social de companhias abertas brasileiras: o efeito 

diverso dos recursos relacionais de conselhos e 
proprietários no custo de capital 

75.600,00 2014 

Programa Apoio à Atualização de 
Acervos Bibliográficos nas 

Instituições de Ensino Superior e 
Pesquisa Sediadas no Estado do 

Rio de Janeiro – 2014 

Luciano Rossoni 
Projeto de Atualização de Acervos Bibliográficos do 
Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Unigranrio 
48.000,00 2014 

Edital 16/2014 
Michel Jean Marie 

Thiollent 
Métodos Participativos de Extensão e Pesquisa em Áreas 

de Educação e Saúde 
34.600,00 2014 

Edital 29/2014       Apoio as 
Instituições de Ensino e Pesquisa 

Sediadas no Estado do Rio de 
Janeiro - 2014 

Pedro Hernan 
Cabello Acero 

Perfil Genético e Epigenético de Mediadores Inflamatórios 
em Saliva e Fluído Gengival de Indivíduos com 

Periodontite e Periimplantite 
350.000,00 2014 

Edital 36/2014 
Prof. Roberta Flavia 

Ribeiro Rolando 
Vasconcellos 

Sala de Aula Interativa 29.998,23 2014 

APQ1 2013/2 
Rejane Prevot 
Nascimento 

Envelhecimento e trabalho; uma análise da trajetória de 
indivíduos idosos no mercado de trabalho 

22.190,75 2014 

ADT1 2013/02 
Sergian Vianna 

Cardozo 
Combate a dengue no quarto Distrito (Xerém) de Duque 

de Caxias - RJ 
132.668,00 2014 

APQ1 2014/01 
Thais Accorsi 
Mendonça 

Imunoavaliação de marcadores ósseos em periodontites 
apicais assintomaticas 

29.000,00 2014 

APQ1 2014/01 
Victor Talarico Leal 

Vieira 

Influencia da esterelização nas propriedades mecânicas de 
instrumentos endodonticos fabricados com Influencia da 

esterelização nas propriedades mecanicas ligas de NiTi 
convencional, M-wire, Fase R e Memoria controloda. 

20.300,00 2014 

APQ2 2014/01 
Virginia Genelhu de 
Abreu Francischetti 

Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da 
Unigranrio - SINCTEC 2014 

21.000,00 2014 

TOTAL PARCIAL DE RECURSOS EM 2014 (FAPERJ) 1.987.303,88 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

(*) O presente projeto envolve docentes do Stricto e Lato Sensu com a participação de empresas da 

Baixada Fluminense com vistas a atender os princípios da sustentabilidade socioambiental e a formação de 

recursos humanos pelos Cursos de Especialização. 

 

Tabela 6 - Recursos recebidos do CNPq até novembro de 2014 
 

EDITAL PESQUISADOR PROJETO VALOR (R$) ANO 

MCTI/ CNPQ/ UNIVERSAL 14/2014 
Andrea Velloso da Silveira 

Praça 
Cientista rumo a escola: divulgando e 

humanizando a ciência'' 
R$ 30.000,00 2014 

Produtividade em Pesquisa 2014-2017 Luciano Rossoni  R$ 39.600,00 2014 

TOTAL PARCIAL DE RECURSOS EM 2014 (CNPq) 69.600,00 
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4. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A partir da introdução do conceito de responsabilidade social, a extensão 

ressignifica suas ações sociais realizadas de forma independente e  em 

articulação com outros segmentos da sociedade. A responsabilidade social 

exigiu a elaboração de programas de caráter contínuo e emancipador e deu-se 

inicio a  organização   de  parcerias  com o poder publico e empresas que 

diante da identificação de objetivos comuns  potencializam  as atividades 

empreendidas pela universidade nas áreas de inclusão, desenvolvimento, meio  

ambiente. 

4.1 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

Nos últimos anos destacamos os seguintes programas e projetos por área: 

4.1.1 Desenvolvimento econômico e social e inclusão social 

 Programa Pró-Saúde 

O Pró-Saúde foi criado em 3 de novembro de 2005, por meio da Portaria 

Interministerial n. 2.101 assinada pelos ministros dos Ministérios da Saúde e da 

Educação. A Unigranrio atua com projetos de Enfermagem, Medicina e 

Odontologia junto as Secretarias Municipais de Saúde do município de Duque 

de Caxias. 

 ARP - Aprender, Reconstruir, Participar 

Contribuir para que alunos da educação básica com dificuldades escolares 

possam reconstruir seu processo de aprendizagem nas áreas de 

conhecimento: Letras, História, Biologia, Matemática, Química e Pedagogia. 

 Projeto PRODUC- Iniciação Desportiva 

Realizou em 2012 a preparação esportiva de crianças e adolescentes entre 7 a 

15 anos nas modalidades: Atletismo, Futebol, Futsal, Basquetebol, Voleibol, 
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Handebol e Judô nas Vilas Olímpicas do município. Realizado em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. 

 Alimentação Saudável Além da Sala de Aula 

Aplicar os conhecimentos nutricionais na promoção da segurança alimentar e 

nutricional das comunidades próximas à Unigranrio. Realizado em parceria 

com a Secretaria Municipal de Esporte Lazer de Duque de Caxias e Instituto 

Harpia Harya. 

 Promovendo a saúde do adolescente na escola;uma proposta do 

cuidar da saúde pelos acadêmicos de enfermagem da UNIGRANRIO 

Realiza ações de prevenção e promoção da saúde a população adolescente do 

CAP Unigranrio. Realizado em parceria com o CAP Unigranrio. 

 Manejo nutricional em Bovinos de Leite no Município de Rio Bonito 

Atendimento aos proprietários e trabalhadores rurais no que se refere ao 

manejo nutricional visando a melhoria nos índices produtivos e reprodutivos 

dos animais.  

 Imposto de Renda Pessoa Física 

Proporcionar ao estudante de Ciências Contábeis a aplicabilidade dos 

conhecimentos científicos na execução do processo de declaração de IR, 

segundo normas reguladoras pelo RIR, utilizando a ferramenta da informática. 

  Áudio-book 

Produção de CDs "áudio- books" para alunos com problemas visuais a partir 

das disciplinas oferecidas pelo NEAD. 
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  Laboratório de Extensão e Pesquisa em Política Social e Serviço 

Social - LEPPSSS 

Articula atividades investigativas e interventivas para processos de 

transformação da realidade acadêmica e social, com especial foco no 

Programa Família Cidadã. Realizado em parceria com a ASPAS. 

4.1.2 Programa Geração de emprego e renda 

A partir de 2012, a PROCE passa a estimular a construção de programas e 

projetos na perspectiva de produção de conhecimento, formação de estudantes 

e  contribuição na solução de problemas da sociedade que requerem  ações a 

longo prazo. Ainda nessa ocasião os programas e projetos de extensão eram 

diferenciados dos programas de responsabilidade social tão somente por 

entender que dentre os programas de extensão, (todos o são) destacam-se 

alguns pelo escopo que traziam de maior  interação dialógica na comunidade 

local.  

Entendemos que nossa intervenção e interação social se fazem com o 

propósito de ajudar a encontrar soluções em parceria da comunidade com a 

universidade para problemas concretos da sociedade. Entre eles a partir de 

2013 deu-se início a produção de cursos de Formação Inicial Continuada 

visando a qualificação profissional de setores vulneráveis da sociedade. 

Nossos principais parceiros foram o Banco Santander e o Grupo Assim.  Em 

2014 já temos formados 200 participantes em cursos de auxiliar de 

administração, auxiliar de faturamento, recepcionista, cuidador de idoso e 

agente de informação turística. A perspectiva de oferta de cursos FIC  baseia-

se na  atuação da universidade na organização, planejamento, diversificação  

das ações formadoras  que fomentem a empregabilidade e o 

empreendedorismo conforme princípios metodológicos e políticos 

fomentadores da autonomia e da emancipação social. 
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 Projeto de Formação Profissional - FICS em parceria 

Em conformidade com as competências descritas no Guia PRONATEC de 

cursos de formação inicial e continuada foram ofertados dois cursos, a saber:  

Curso de Auxiliar de Faturamento  

O curso de auxiliar de faturamento com a duração de 200 horas e tem como 

propósito a atuação no setor administrativo e financeiros da empresa, 

executando e controlando operações  financeiras da tesouraria, observando 

critérios estabelecidos pela legislação em vigor. 

Espera-se que o profissional possa ser organizado, ágil, responsável e sigiloso 

e desenvolva habilidade de uso de equipamentos informatizados, 

processadores de textos e planilhas eletrônicas.  O auxiliar de faturamento é o 

profissional responsável pela emissão de notas fiscais (manual e/ou eletrônica), 

efetua a classificação fiscal e contábil, auxilia na apuração  e   preenchimento   

das guias de recolhimento de impostos. 

Recepcionista em Serviços de Saúde  

O curso com duração de 200 horas tem como propósito possibilitar que seus 

egressos atendam de forma humanizada clientes, pacientes, usuários e 

visitantes nos serviços de saúde. Cabe a recepcionista organizar informações a 

serem prestadas, observando normas de segurança gerais e específicas da 

área de saúde de forma a  prestar serviços de apoio administrativo. Organiza a 

documentação do paciente nas situações de consultas, exames e admissão e 

alta hospitalar. Organiza o ambiente de recepção, favorecendo o acolhimento 

da clientela e o cuidado com o meio ambiente. 

Para avaliar a eficácia do Projeto de Responsabilidade Social da UNIGRANRIO 

em parceria com o GRUPO ASSIM, procuramos identificar os percentuais de 

satisfação do público beneficiado com os cursos e com o projeto em geral.  
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A técnica utilizada foi a “Pesquisa de Survey”, através de questionários 

respondidos anonimamente pelos pesquisados: os alunos do curso de Auxiliar 

de Faturamento e do curso de Recepcionista em Serviços de Saúde. Como 

analise final temos que a maior parte dos professores foi muito bem avaliada 

com relação à pontualidade e assiduidade, percentuais de satisfação entre 

90% e 100%. De um modo geral as matérias do curso obtiveram avaliações 

entre 80 e 100% de satisfação. Dos entrevistados, grande parte aprovou o 

horário escolhido para o curso. 

4.1.3 Memória cultural, produção artística e patrimônio cultural 

 Programa Integrar 

Desenvolve atividades intelectuais, culturais, criativas, expressivas, 

estabelecendo novas relações sociais entre pessoas acima de 50 anos. Entre 

as atividades culturais realizadas destacam-se o " Festival de Seresta Silvio 

Caldas" ( Conservatória) e " Festival de Seresta Chiquinha Gonzaga" (Ipiabas). 

Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Conservatória e de Ipiabas. 

Como sempre, os festivais de seresta, por serem atividades extramuros, são 

mais conhecidos e divulgados. 

O XVI Festival de Seresta Sílvio Caldas aconteceu na cidade de Atibaia - SP, 

sob os auspícios da Prefeitura que nos forneceu toda a infraestrutura 

necessária à realização do evento.  

O XIII Festival de Seresta Chiquinha Gonzaga, ocorreu, mais uma vez, no 

distrito de Ipiabas - Barra do Piraí – RJ, como sempre sob os auspícios da 

Prefeitura. 
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4.1.4 Defesa do Meio Ambiente 

 Programa Escola Verde 

Promove ações de ensino, promoção de saúde e desenvolvimento sustentável 

junto a docentes dos municípios de Duque de Caxias, São João de Merity e 

Belford Roxo. É realizado em parceria com a BAYER. 

 Projeto Biólogos em Ação 

Realiza atividades de cunho ambiental em Unidades de Conservação, visando 

a educação e a preservação ambiental. Em parceria com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente do município de Duque de Caxias e o Parque 

Natural da Taquara. 

 Programa de Gerenciamento de resíduos 

A partir do ano de 2011, a UNIGRANRIO através da Comissão de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, atende a LEI Nº 12.305, 

DE 2 DE AGOSTO DE 2010 na obtenção de um ambiente melhor e mais 

saudável para os colaboradores da UNIGRANIO, assim como para a 

sociedade. Todos os resíduos gerados: Comum, Infectante e Químico tem 

destinação correta. 

 A PROCE tem para o próximo quinquênio papel central na condução da 

articulação entre os diferentes programas e projetos da UNIGRANRIO e a 

busca de parcerias nos setores públicos e privados. Nosso objetivo é 

potencializar a capacidade empreendedora de nossos alunos e a formação de 

habilidade e atitudes que ampliem sua empregabilidade e também sua 

compreensão do mundo. A articulação com os setores da sociedade é uma 

forma de potencializar os programas de responsabilidade social em função da 

identificação de objetivos comuns no que tange ao desenvolvimento social, a 

inclusão social, a preservação da memória cultural e do meio ambiente. É 

preponderante considerar que todas as ações desenvolvidas no âmbito da 

extensão devem ser valorizadas como currículos informais que ampliam a 
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diversidade de conhecimentos, integrando-os. Nesse sentido, a extensão 

compõe a formação e deve estar inserida nos projetos pedagógicos dos 

cursos. 

4.2 CURSOS DE EXTENSÃO 

De forma consolidar ações em torno da empregabilidade de nossos estudantes 

e contribuir para a qualificação profissional e aprimoramento de funcionários 

das empresas parceiras e  comunidade em geral, a UNIGRANRIO oferece 

programas de educação continuada. Os cursos de extensão de curta duração 

proporcionam o acesso as mais novas informações, oferecendo conhecimento 

técnico, teórico e prático em diferentes áreas de interesse e de atuação.  

A PROCE tem desenvolvido ao longo dos anos maior controle sobre a oferta 

de cursos e a garantia de realização de turmas. Em média são oferecidas 250 

modalidades de cursos ao ano com cerca de 2.000 (dois mil) concluíntes.  

Temos como grande desafio para o próximo PDI a descentralização das 

atividades de proposição e acompanhamento  dos cursos pelas unidades 

acadêmicas. 

Gráfico 9 - Inscrições x Matrículas - 2010 a 2014. 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 
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No que se refere à oferta de cursos de extensão a comunidade por escola, 

temos a prevalência da Escola de Ciências Sociais Aplicadas nos últimos anos. 

Gráfico 10 - Distribuição de cursos por Escola - 2010 a 2014. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

4.3 EVENTOS 

Caracterizados como atividades de curta duração como: palestras, seminários, 

exposições, congressos, simpósios, debates, fóruns, encontros, semanas 

acadêmicas, aulas magnas, feiras e outras atividades que favorecem a 

disseminação do conhecimento científico, a PROCE valida as proposições de 

todas as escolas e unidades acadêmicas. Os eventos tem mantido um ciclo de 

oferta bem expressivo com grande participação das escolas  nas diversas 

temáticas da extensão. Em média realizam-se cerca de 500 eventos (palestras, 

seminários, oficinas) com cerca de 30.000 participantes/ano. Há de se 

considerar, no entanto, a baixa oferta de eventos nas unidades acadêmicas 

externas. 
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Gráfico 11 - Distribuição de eventos por área temática 
 

 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

 

Gráfico 12 - Distribuição de participantes por área temática 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

Na área de eventos, uma das grandes inovações foi a organização de sistema 

próprio para certificação on-line. Os participantes podem emitir seus 

certificados a qualquer tempo. Os certificados são associados ao CPF do 

participante.  
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4.4 SERVIÇOS À COMUNIDADE 

Entre as atividades da Unigranrio de caráter permanente estão: Ambulatório 

Jamil Sabrá, Clínica-Escola de Fisioterapia, a Clinica-Escola de Odontologia,  

Hospital-Escola de Medicina Veterinária Prof. Allan Kardec, Laborafe e o 

Núcleo de Práticas Jurídicas.  

4.4.1 Ambulatório Jamil Sabrá 

Realiza acompanhamento ambulatorial, diagnóstico e tratamento nas áreas de 

Medicina, Farmácia, Serviço Social, Nutrição e Enfermagem. São realizadas 

consultas tendo como clientela a comunidade externa. A média anual de 

atendimentos pelo SUS gira em trono de 5000 pessoas. 

4.4.2 Clínica-Escola de Fisioterapia  

Na Clínica-escola de Fisioterapia os alunos, supervisionados e orientados 

pelos professores, prestam serviço à comunidade. A clínica atende desde 

simples fraturas até casos de paralisia cerebral, passando por problemas de 

coluna, artrose e bronquite. 

Oferece atendimentos com profissionais de alto nível nas áreas de: 

Reeducação Postural Global (RPG), Avaliação Postural, Fisioterapia 

Neurológica, Fisioterapia Traumatológica, Ortopédica e Reumatológica, 

Fisioterapia Gerontológica, Fisioterapia Uroginecológica e da Saúde da Mulher, 

Fisioterapia Cardiovascular e Pulmonar, Acupuntura, Fisioterapia em 

Neonatologia e Pediatria, Fisioterapia Oncovascular e Dermatofuncional. 

Anualmente são atendidos cerca de 300 pacientes em 6000 procedimentos. 

4.4.3 Clínica-Escola de Odontologia 

O curso de Odontologia utiliza 24 clínicas-escola (15 da graduação e nove da 

especialização), com os mais modernos equipamentos odontológicos, como 

espaço de aprendizado e atendimento à população. Além dos tratamentos 

dentários mais comuns, há clínicas especializadas no atendimento de bebês e 
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pacientes especiais e tratamento de traumatismos dentais e de lesões da boca. 

Anualmente são atendidos cerca de 200 pacientes em cerca de 3000 

procedimentos. 

4.4.4 Hospital-Escola de Medicina Veterinária Prof. Allan Kardec 

Localizado no campus I funciona como espaço de atividade para os alunos e 

presta atendimento aos animais da comunidade. O hospital atende pequenos 

animais, animais silvestres, atendimento cirúrgico em geral, dermatológico, 

acupuntura, oftalmologia, ultra-sonografia, exames laboratoriais, 

eletrocardiologia, RX, oncologia, odontologia veterinária.  

4.4.5 Laboratório de Análises Clínicas -   LABORAFE 

Desde 1989 o LABORAFE presta serviços à comunidade, contando com a 

mais alta tecnologia em análises clínicas. Totalmente informatizado realiza 

todos os tipos de exames, com mais de 65 mil exames por mês, particulares ou 

via convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

4.4.6 Núcleo de Práticas Jurídicas  

O Núcleo de Prática Jurídica vem se destacando por proporcionar aos alunos a 

visão crítica do Direito, a partir de múltiplas práticas relacionadas à sua área de 

formação acadêmica. Realiza atendimento jurídico a pessoas carentes do 

Município de Duque de Caxias (Cível, Direito da Família, Trabalhista, Penal e a 

Mulher vítima de violência doméstica).  Os serviços prestados são gratuitos e 

supervisionados por professores da universidade. Por ano são realizados 400 

atendimentos. 

4.5 MOBILIDADE ESTUDANTIL 

As atividades de mobilidade estudantil foram deflagradas a partir da inserção 

da Unigranrio no Programa Ciências sem fronteiras. No ano de 2014, em 

parceria com o Santander também recebemos Bolsas Ibero-Americanas. No 

processo foram firmados convênio com as seguintes universidades: 
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Universidade de Salamanca (Espanha), Universidade da Beira Interior, 

Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e Universidade de Setubal( 

Portugal). Já foram contemplados os seguintes alunos: 

Quadro 12- Alunos contemplados no Programa Santander Bolsas Ibero-
Americanas 

Nome Matrícula Curso 

Francisco dos Santos Júnior 6300080 Arquitetura e Urbanismo 

Glauciele Cristina Caetano Silva 2020470 Administração 

Jordan Wallace Anjos da Silva 3304090 Letras Português-Inglês 

Lucas Assis Martins da Silva 2107653 Ciências Contabeis 

Marcus Siqueira Rocha 5305354 Sistemas de Informação 

Mariana Fernandes Mello 6300237 Arquitetura e Urbanismo 

Nathália Salotto de Lima 2207448 Direito 

Priscila Francisco Da Silva 2402195 Serviço Social 

Rayanne Gonçalves de Matos 6300124 Arquitetura e Urbanismo 

Vitor Nobre de Magalhães Costa 4004098 Odontologia 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 

A Unigranrio, por meio da PROCE ainda mantêm convênio com duas 

instituições promotoras de intercambio: Study Abroad Programs, Central de 

intercâmbio( CI) e IBS – SP – International Business Scholl para atender alunos 

de toda a universidade. 
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5- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIGRANRIO começou o seu 

funcionamento no ano de 2004, visando cumprir a exigência legal estabelecida 

pela Lei do SINAES (BRASIL, 2004), sendo instituída com atuação autônoma 

em relação aos órgãos colegiados da Instituição, e vinculada diretamente à 

Reitoria, mas sem caráter de subordinação a ela.      

Os membros da CPA da UNIGRANRIO são formalmente designados, 

anualmente, por meio de Portaria da Reitoria. É composta por um presidente, 

representantes dos segmentos: docente, discente, técnico-administrativo e 

sociedade civil organizada, uma secretária-executiva e um estagiário. De 

acordo com a formação vigente, totaliza vinte e cinco membros que 

homologam os seus resultados e conta com um Núcleo Executivo 

multidisciplinar composto por dez membros especialistas responsáveis pela 

rotina operacional da avaliação, elaboração e validação de instrumentos, 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, elaboração dos relatórios e que 

atuam ainda como principais referências institucionais nos processos de 

avaliação. 

A CPA da UNIGRANRIO desde sua origem emprega metodologia de avaliação 

com base nos paradigmas construtivista e pragmático com a utilização e 

combinação de métodos qualitativos e quantitativos aliada à comunicação 

direta dos seus resultados.  

Diferentes instrumentos foram construídos segundo o perfil do respondente e 

aos indicadores que se deseja medir. Por exemplo, a coleta de dados por 

instrumental contendo exclusivamente questões abertas junto aos gestores se 

mostrou estratégia oportuna e enriquecedora, por possibilitar a essencialidade 

do processo avaliativo, que é subsidiar a tomada de decisões. Esta etapa da 

Avaliação Institucional se revestiu ainda da importância de estabelecer um 

norte mais seguro para a elaboração das questões avaliativas a serem 

apresentadas aos demais sujeitos do processo avaliativo: professores, alunos, 

egressos, funcionários. 
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Além de suas pesquisas diagnósticas, a CPA da UNIGRANRIO, tem firmado 

compromisso acadêmico, através do Observatório de Avaliação, Gestão e 

Políticas Educacionais (Grupo de Pesquisa próprio, criado em 2010 e ativo no 

diretório CNPq), que formaliza um espaço multidisciplinar voltado para a 

produção científica e soluções educacionais na área da avaliação institucional.  

O Observatório, em 2011, teve o seu primeiro projeto de pesquisa, intitulado: 

Gestão, avaliação e eficácia escolar na baixada fluminense: práticas, desafios 

e possibilidades nas escolas municipais de ensino fundamental aprovado com 

financiamento pela Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ). 

A CPA da UNIGRANRIO apresenta como inovação a adoção de “carta-

resposta” ao aluno, que produziu um efeito simbólico interessante, o do 

feedback: o aluno e eventualmente seu responsável, sendo participado sobre 

um conjunto de medidas definidas pela universidade a partir de suas 

reivindicações. Essa inovação gerou a comunicação oficial das ações 

decorrentes dos processos avaliativos e produziu impacto positivo nos 

resultados das avaliações externas porque foi capaz de contribuir com um 

modelo integrado de gestão, ainda em construção, onde a IES procura 

uniformizar procedimentos com base em indicadores com o objetivo de 

produzir melhores resultados. 

Todas as informações sobre a CPA, inclusive as  cartas-resposta e os 

relatórios de avaliação, foram  disponibilizados  para acesso público na página 

eletrônica da comissão: http://www.unigranrio.br/Paginas/resultados-

cpa.aspx.  

A CPA da UNIGRANRIO também mantem um blog com notícias sobre o 

tema “Avaliação”: 

  

http://www.unigranrio.br/Paginas/resultados-cpa.aspx
http://www.unigranrio.br/Paginas/resultados-cpa.aspx
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A Comissão Própria da Avaliação (CPA) da UNIGRANRIO começou o seu 

funcionamento no ano de 2004, visando cumprir a exigência legal estabelecida 

pela Lei do SINAES (BRASIL, 2004), sendo instituída com atuação autônoma 

em relação aos órgãos colegiados da Instituição, e vinculada diretamente à 

Reitoria, mas sem caráter de subordinação a ela.      

Os membros da CPA da UNIGRANRIO são formalmente designados, 

anualmente, por meio de Portaria da Reitoria. É composta por um presidente, 

representantes dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo e 

sociedade civil organizada, uma secretária-executiva e um estagiário. De 

acordo com a formação vigente, totaliza vinte e cinco membros que 

homologam os seus resultados e conta com um Núcleo Executivo 

multidisciplinar composto por dez membros especialistas responsáveis pela 

rotina operacional da avaliação, elaboração e validação de instrumentos, 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, elaboração dos relatórios e que 

atuam ainda como principais referências institucionais nos processos de 

avaliação. 

Quadro 13 – Composição da Comissão Própria da Avaliação (CPA) da 
UNIGRANRIO 

Segmentos Membros 

Presidente Herbert Gomes Martins 

Representantes do corpo Técnico-
Administrativo 

Emerson Rosa Santana; Félix Mascarenhas Milesi; João Marcos Oliveira 
Moraes; Mary Neuza Dias Galdino; Vera Paracampos Pataco. 

Representantes do corpo Docente 
Andressa Maria Freire da Rocha Arana; Angelo Santos Siqueira; Luciano 
Freitas do Nascimento; Maria Luiza de Souza Andrade; Paulo Roberto 

Santanna; Thereza Christina de Vasconcellos. 

Representantes do corpo Discente 
Charles Beruth dos Santos ; Erika da Silva Pereira ; Fernanda Govea Souto; 

Jessica Macena Moura ; Thiago Moreira Peixoto. 

Representação de Campus 

Ana Carolina Herdy Zanardi; Cristiano de Andrade Menezes  
Dilson Rodrigues da Costa ; Hermenegildo dos Santos Ramim; Janaina 
Peixoto Ribeiro Mothe; Luiz Antonio Cardoso Alves; Maria Teresa F. de 

Andrade. 

Representantes da Sociedade Civil 
Organizada 

Antônio Joaquim Coelho da Cunha; Getulio Oliveira; Jorge José Cárdia Migon; 
Marcello Silva Costa. 

Secretária Executiva Elaine Sá Santana. 

Fonte: Elaborado pela Unigranrio 



P á g i n a  | 90 

  

  



P á g i n a  | 91 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar mais uma nos intenso de muitas realizações sempre se põe como 

reflexão o papel da universidade, até que ponto os saberes e conhecimentos 

que se desenvolveram, produziram, foram alicerces de novas reflexões se 

relacionaram com a pratica. Não maior desfio do que a problematização dos 

saberes e sua relação com a realidade concreta, a circulação de 

conhecimentos na universidade tem um sentido de compreender e transformar 

a realidade.  

Em cada ação dialogada entre os conhecimentos científicos e os saberes do 

meio social por meio do ensino, da pesquisa e da extensão deve preponderar a 

reflexão critica de tal maneira que cada estudante e professor possa se 

enriquecer mutuamente, quase sempre isso nos escapa na sistematização dos 

dados, na descrição das atividades realizada, no entanto é isso que nos faz 

construir uma universidade que em processo constante de transformação e 

construção intenta ir além da sala de aula. 

 

 


