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APRESENTAÇÃO
O segundo aditamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional (UNIGRANRIO

2015-2019) visa apresentar a revisão e reprogramação de metas, levando em consideração

o processo de recredenciamento institucional a distância - previsto no Art. 46 da Lei Nº

9394/96, os prazos definidos pelo ciclo avaliativo da educação superior (conforme

instruções para protocolização constantes do Art. 7º da Resolução CES/CNE Nº 03/2010

(alterada pela Resolução Nº 5, de 19 de outubro de 2017), os resultados da autoavaliação
(Relatório CPA da UNIGRANRIO, 2017 e 2018), e as mudanças do cenário econômico

ocorridas, desde o planejamento realizado em 2013-2014, que indicaram a necessidade do

primeiro aditamento, de dez/16. A revisão de metas exposta no primeiro aditamento se

tornou indispensável em face das evidências de interrupção do ciclo de crescimento do país,

acompanhada pelas tendências de declínio da atividade econômica, com forte impacto sobre
a cadeia de valor da educação superior cujos impactos foram sentidos nas atividades da
instituição nos anos 2015 e 2016, justamente os anos iniciais de vigência do PDI ora revisto.
No biênio subsequente (2017-2018), consciente do ambiente restritivo do mercado,

a UNIGRANRIO intensificou as ações para manter a base de alunos, conter evasões e

inadimplência, e recuperar passivos por meio de um processo intensivo de negociação com
devedores. Em paralelo, buscou aumentar a eficiência da gestão, com previsão da revisão
da estrutura organizacional.

Na área acadêmica foram incentivadas ações de racionalização de recursos com

contribuições significativas para a sustentabilidade da instituição, sem perdas de qualidade
no ensino, pesquisa e extensão. Conforme previsto no PDI 2015-2019, a racionalização de

processos obtida na gestão dos cursos e das atividades-meio permitiu à IES manter a base
de professores sem prejuízos do IQCD, bem como de funcionários técnico-administrativos.

Dados da CPA mostram que os níveis de satisfação geral com os serviços são superiores a
70%, enquanto dados do Cesup apontam 80% do corpo docente composto de mestres e

doutores e 99% em tempo parcial e integral.
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O sucesso dessas ações combinadas com a disciplina na execução do orçamento e

revisão de metas de expansão, permitem à universidade vislumbrar um cenário positivo

para sua atuação educacional razão pela qual o presente aditamento, no uso das
prerrogativas da legislação em vigor, revisa algumas ações e reprograma outras, a fim de

manter a coerência do planejamento institucional e a correspondente realização das ações e
cumprimento das metas.

Tomada a decisão de proceder o segundo aditamento, foi instituído um grupo de

trabalho com essa finalidade, nomeado pela Reitoria (Portaria GRU nº 84/18, de 12 de

dezembro de 2018, que cria a Comissão para o Aditamento do PDI), e o processo de revisão
deu-se de forma participativa, em conformidade com o que já previa o Art. 16 do Decreto
5.773, de 9 de maio de 2006, do Ministério da Educação (revogado pelo Decreto Nº 9.235/18,

de 15 de dezembro de 2017). O PDI aditado foi aprovado por meio da Resolução CONSEPE

Nº 09/2019, em reunião do Conselho Superior realizada em 05/04/2019. Portanto, o
presente documento apresenta as ações previstas e realizadas, bem como, revê metas para
o período restante de vigência do Plano (ano base 2019).

Esta universidade acredita que a construção de um PDI com a participação e,

sobretudo, envolvimento dos seus quadros, tem maiores chances de alcançar as metas e
objetivos definidos e traçados. Com a revisão e reprogramação das metas, a UNIGRANRIO

reafirma o compromisso com a regulação e as normas da educação superior, e com os seus
valores institucionais.

Dessa forma, o presente aditamento cumprirá as exigências legais e traduzirá a visão

de um desenvolvimento institucional consistente, com vistas à perpetuidade desta
universidade.

Arody Cordeiro Herdy
Reitor
11

CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES
●

Bases Legais

Dados
Mantenedora

da Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura
CNPJ: 29.403.763/0001-65.

Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura,
entidade legalmente constituída e registrada na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro-RJ.
Dados da Mantida

Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bairro 25 de
Agosto – Duque de Caxias/RJ. CEP: 25071-200

Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” –
UNIGRANRIO.
Endereço: Rua Prof. José Souza Herdy, 1160 - Cidade: Duque de
Caxias - Bairro: 25 de Agosto - UF: RJ. CEP: 25.071-200.
Telefone: (21) 2672-7777.

Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br

Credenciamento como Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 26/05/1972
Faculdade
Reconhecimento como Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994, DOU de
Universidade
17/06/1994.
Recredenciamento
como Universidade

Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 2012, DOU de
29/05/2012.

Credenciamento para Portaria MEC n° 159, de 19 de fevereiro de 2014, DOU de
a modalidade de EaD
20/02/2014.
Estatuto

Regimento

Resoluções CONSEPE nº 41 e nº42, de 30 de outubro de 2012.
Resolução CONSEPE nº 25/18, de 23 de outubro de 2018.
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●

Locais de funcionamento

A UNIGRANRIO mantém campi/unidades nos seguintes endereços:

Campus I – Duque de Caxias

Rua Prof. José de Souza Herdy, 1.160 - 25 de agosto - Duque
de Caxias - Rio de Janeiro (RJ) CEP: 25071-200

Campus II – Rio de Janeiro

Rua da Lapa, 86 - Centro - Rio de Janeiro (RJ) CEP: 20021-180

Campus I - Unidade Santa Cruz
da Serra – Duque de Caxias
Campus II - Unidade Barra da
Tijuca – Rio de Janeiro

Campus II - Unidade Carioca –
Rio de Janeiro
Campus III – Silva Jardim
Campus IV – Magé

Campus V – São João do Meriti
Campus VI – Macaé

Campus VII – Nova Iguaçu
Contexto Socioeconômico

Rua Rio Grande do Norte, 9 - Santa Cruz da Serra - Duque de
Caxias (RJ) CEP: 25255-030

Av. Ayrton Senna, 3.383 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22775-002
Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vicente de Carvalho - Rio de
Janeiro (RJ) CEP: 21210-002
Rodovia BR 101, Km 244 - Imbaú - Silva Jardim (RJ)
CEP: 28820-000

Av. João Valério, 654 - Centro - Magé - Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 25900-000
Rua da Matriz, 204 - Centro - São João de Meriti (RJ)
CEP: 25520-640

Av. Nossa Senhora da Glória, 845 - Praia Campista - Macaé
(RJ) CEP: 27920-390

Av. Doutor Mário Guimarães, nº 894 - Centro - Nova Iguaçu.
CEP: 26255-230

A UNIGRANRIO atua em áreas de potencial econômico e demanda populacional, conforme pode ser

constatado no Quadro 1, com dados dos principais municípios do estado do Rio de Janeiro, onde a
IES possui instalações:
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Dados socioeconômicos
Quadro 1 – Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no Estado
do Rio de Janeiro
Município

Área
(Km2)

População

Densidade

PIB per
capita
(Reais –
2016)

IDHM

1.828,51

44.939,65

0,711

(Estimada2018) Demográfica
(Hab./km2)
914.383

-2010

Duque de Caxias

467,619

Macaé

1.215,485 251.631

169,89

73.412.55

0,764

Magé

390,775

243.657

585,13

15.607,47

0,709

Nova Iguaçu

520,807

818.875

1.527,60

20.625,93

0,713

Rio de Janeiro

1.200,255 6.688.927

5.265,82

50.690,82

0,799

São João de Meriti

35,216

471.888

13.024,56

20.434,26

0,719

Silva Jardim

937,755

21.773

22,77

18.959,50

0,654

Fonte: IBGE Cidades (consulta em mar/2019)
●

Missão

“Promover a qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo
educacional”.
●

Breve histórico

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO é uma

instituição de ensino superior mantida pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e

Cultura, entidade legalmente constituída e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio

de Janeiro, Nire nº3330322370, com sede em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Constitui-se como universidade multicampi com autonomia nos três campi originais: Duque
de Caxias – Campus I, Rio de Janeiro – Campus II e Silva Jardim – Campus III.

O embrião da futura universidade surgiu em 1972, inicialmente como Instituto

Superior de Estudos Sociais, com a oferta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.
14

Em 1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande Rio”, com os cursos
de Pedagogia e Letras.

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e Farmácia

que passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. Posteriormente, as
Faculdades e o Instituto passaram a denominar-se Faculdades Unidas Grande Rio,

acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em Biologia, Matemática e Química.
A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação desse curso que foi desdobrado para
licenciaturas e bacharelados em Matemática, Química e Ciências Biológicas.

O reconhecimento como Universidade do Grande Rio “Professor José de Souza Herdy”

– UNIGRANRIO se deu através da Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994. Nesse ano

foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo Bilíngue. Em 1995,

a Universidade criou o curso de Medicina Veterinária e incorporou a habilitação PortuguêsEspanhol, ao Curso de Letras.

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, traduzido pela

oficialização dos seus campi-sedes; em Duque de Caxias (principal), no município de Silva

Jardim, e na cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n° 2.299, de 22 de
dezembro de 1997, que aprovou as alterações do Estatuto da UNIGRANRIO, ratificando a
existência destes três campi-sedes.

Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos cursos

de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária, foram
criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia.

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio de

cursos foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em Exploração de
Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e licenciatura em Informática.

Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área de saúde,

e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o enriquecimento da
formação de professores para a educação básica. Em seguida, também, passou a ofertar os
Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e em Marketing. A

expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da parceria com dois tradicionais
15

Colégios de Duque de Caxias, que se somaram às demais unidades de ensino da Universidade.

Em 2005, foram ofertados os Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia, e em Gestão
Ambiental.

Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda,

Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos Superiores de Tecnologia
em Estética e Cosmética, e em Logística.

Atenta às solicitações do mundo do trabalho e sem descurar de seu compromisso de

oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol de cursos, em 2011,
o bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de Tecnologia em Moda, em Gestão

Financeira, em Redes de Computadores e em Design Gráfico. No primeiro semestre de 2012

foram iniciados os cursos de bacharelado em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo,
Jornalismo e Teologia.

Em 28 de maio de 2012 foi publicado o Ato de Recredenciamento da Universidade, a

Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 2012.

Em 2014, a UNIGRANRIO passou a ofertar os cursos de Biomedicina e de Engenharia

Ambiental. O referido ano constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO com o

credenciamento da Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância (EaD),
mediante Portaria nº 159, de 19 de fevereiro de 2014, com a autorização do Curso de

Administração e do lançamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, além da oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu, nesta modalidade.

Em dezembro de 2015 a UNIGRANRIO decidiu inovar a oferta de cursos de Pós-

graduação lato-sensu e de extensão. Com o nome de “Nova Pós-UNIGRANRIO”, o programa é

focado na oferta de cursos em todas as áreas do conhecimento humano, sob demanda, na
velocidade do mercado, com ênfase na prática. O escopo desse programa é a educação

continuada, e o público-alvo é composto por alunos egressos da graduação, e profissionais
de mercado que buscam upgrade em suas carreiras.

O ano de 2016 registrou a reestruturação das Pró-reitorias. Houve a extinção da Pró-

reitoria de Desenvolvimento, e suas atribuições foram assumidas por diferentes diretorias.

A Pró-reitoria Comunitária e de Extensão (PROCE) foi redimensionada para focar nas ações
16

comunitárias,

nas

políticas

de

redução

das

desigualdades

sociais,

de

internacionalização/mobilidade acadêmica e preservação do patrimônio cultural e da

memória, e agora chama-se PROC. A oferta de cursos de extensão foi assumida pela Pró-

reitoria de Pós-graduação e extensão (PROPEx) que também passou a ser responsável pelos
cursos de Pós-graduação lato-sensu.

Dando continuidade à restruturação da Administração Superior, a PROC foi

desmobilizada, em 2018 e suas atribuições incorporadas à um Núcleo de Extensão vinculado
à PROGRAD, com destaque para as políticas de responsabilidade social, um dos pilares

estratégicos da IES. A internacionalização foi deslocada para o Núcleo de Internacionalização
vinculado à PROPEP, cuja previsão é absorver as ações da PROPEX , a fim de unificar as
políticas para o ensino de pós-graduação.

No âmbito da graduação, houve importantes realizações no quadriênio 2015-2018,

com reflexos esperados para os próximos anos. Avançou-se no processo de construção de

um modelo de ensino baseado em matriz curricular integrativa, na incorporação crescente

de tecnologias às práticas pedagógicas e de metodologias ativas de aprendizagem. Ao passo
em que o portfólio da IES foi ampliado com o lançamento de novos cursos em EaD, o que
resultou num portfólio de 23 cursos na modalidade a serem oferecidos em 2019.

Em 2018 houve a visita de recredenciamento institucional presencial que consagrou

o nível muito bom de qualidade da universidade com conceito 4 (quatro).

Também houve a decisão da entidade mantenedora da UNIGRANRIO de promover a

integração acadêmica e comercial da Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (FATENP), no
conjunto das operações da universidade, uma vez que a entidade mantenedora possui
participação majoritária na composição societária daquela instituição. A FATENP passa a

incorporar o Grupo UNIGRANRIO, uma guarda-chuvas institucional que abriga diferentes

entidades e serviços com escopo na qualidade de vida e na democratização à educação de

qualidade. Além de vir a se constituir como um polo de EaD desta universidade, a FATENP

agrega o projeto educacional do grupo, como experiência pioneira de expansão fora do
estado do Rio de Janeiro.
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No âmbito da pós-graduação stricto sensu a UNIGRANRIO oferece 9 (nove) cursos, um

mais do que foi pevisto na versão do PDI postada em 2015. Odontoclinex foi o último curso

lançado pela PROPEP. É um Doutorado em Odontologia Clínica Experimental aprovado em
dezembro de 2015, e teve a sua primeira turma constituída em 2016. Esse projeto emerge

do amadurecimento do Programa de Pós-graduação em Odontologia, cujo Mestrado
profissional, criado em 2000, se propõe identificar perguntas (problemas) de âmbito geral

que possam ser respondidas à luz do conhecimento das especialidades odontológicas e áreas

afins, e não apenas o aprofundamento das especialidades em si. Com Área de Concentração

em Clínica Odontológica, são trabalhados saberes de caráter tecnológico, inovador, científico
e profissional, que integrados, dão suporte à realização de atividades para a formação de
Mestres Profissionais qualificados e capazes de atuar nos mais variados cenários da

Odontologia contemporânea. As linhas de pesquisa são (i) Tecnologias, materiais e

instrumentos empregados na Odontologia; e (ii) Estudos avançados em clínica odontológica
– articuladas entre si e com o conjunto diversificado de disciplinas, agregam projetos que
estudam os princípios mecânicos e biológicos da prática clínica odontológica.

O BIOTRANS (Programa de Pós-graduação em Biomedicina Translacional) é

resultado de uma parceria exitosa da UNIGRANRIO com o Instituto Nacional de Metrologia
(InMETRO) e a Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UESO).

O PPGA (Programa de Pós-Graduação em Administração) é membro efetivo da

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), desde

2006. Os conteúdos acadêmicos estão estruturados em torno da área de concentração
intitulada "Gestão Organizacional", com duas Linhas de Pesquisa, “Organizações e

Sociedade” e “Estratégia e Governança”, que englobam as temáticas e experiência de
pesquisa, produção, docência e orientação.

O Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes é um Programa de

Pós-Graduação na Área Interdisciplinar da CAPES, que oferece cursos de Mestrado e

Doutorado. Ele atende alunos de formações diversas, que desenvolvem, principalmente,
projetos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais.
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O PPGEC (Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências), é um mestrado

profissional que tem a proposta de formar educadores que atuam na educação básica, nas

áreas de matemática, química, física e biologia, para o desenvolvimento de práticas

inovadoras de ensino com uso de tecnologias, didáticas e metodologias que resultem em
ganhos efetivos de ensino nessas áreas, por meio de produtos educacionais.

No quadro 2 são informados os cursos, devidamente recomendados e reconhecidos

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Quadro 2 – Programas de Pós-graduação Stricto Sensu

Curso

Nível

Formação

Conceito CAPES

Ato Legal

Administração

Doutorado

Acadêmica

5

Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019

Administração

Mestrado

Acadêmica

5

Biomedicina
Translacional

Doutorado

Acadêmica

4

Biomedicina
Translacional

Mestrado

Ensino das Ciências
na Educação Básica

Humanidades,
Culturas e Artes

Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 919,
D.O.U de 19/08/2016

Acadêmica

4

Mestrado

Profissional

4

Doutorado

Acadêmica

4

Portaria MEC nº 919, D.O.U
18/08/2016
Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019

Humanidades,
Culturas e Artes

Mestrado

Acadêmica

4

Odontologia

Mestrado

Profissional

4

Odontologia Clínica e
Experimental

Doutorado

Acadêmica

4

Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609
de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
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Fonte: CAPES / Plataforma Sucupira
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/portaria/listaPortariaPublico.xhtml),
aceso em: 25/03/2019

A expansão da UNIGRANRIO se dá em regiões com expressivo e crescente contingente

populacional e elevada densidade demográfica, buscando ampliar a sua área de atuação. A
universidade tem hoje, além dos três campi originais reconhecidos por ato legal anterior à

Lei N 9394/96, os que foram posteriormente credenciados pelo MEC: Magé (Campus IV), São
João de Meriti (Campus V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu (Campus VII). Vinculadas aos

campi homologados em 1997, como campus sede, encontra-se em funcionamento a unidade

localizada em Santa Cruz da Serra, pertencente ao Campus Duque de Caxias; e as unidades
localizadas na Barra da Tijuca, e na Vila da Penha, pertencentes ao Campus Rio de
Janeiro/Lapa.

A partir de 2017 a UNIGRANRIO implementou novos polos de educação a distância,

valendo-se das prerrogativas previstas no art. 12 da Portaria Normativa nº 11, de 20 de
junho de 2017.

A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia é exercida pelos

órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e pelos órgãos
suplementares. Os órgãos da Administração Superior e demais órgãos colegiados têm as

suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os Órgãos Suplementares são
regulamentados pelo Regimento e normas emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa –
CONSEPE.

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e

cooperação, ordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e saberes que fortalecem a
realização e o alcance da Missão institucional.
●

Estrutura de governança

A UNIGRANRIO goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão

financeira e patrimonial, e disciplinar, para o exercício do ensino, pesquisa e extensão,
estabelecida pelo Artigo 207 da Constituição Federal. As suas prerrogativas são

incondicionalmente aceitas pela Entidade Mantenedora. No tocante à autonomia de gestão
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financeira e patrimonial, administra livremente o patrimônio da Mantenedora colocado a
seu serviço, respeitando os seguintes princípios básicos:

● Transparência – tanto na relação com a Mantenedora quanto com todos os demais

setores da sociedade, a UNIGRANRIO clarifica atos e processos, que vão além do

desempenho econômico-financeiro, e que servem para nortear as ações gerenciais

necessárias à criação de valor, mantendo uma atmosfera de confiança e respeito
entre os seus principais agentes.

● Prestação de Contas – A UNIGRANRIO presta contas regularmente de suas ações à
Mantenedora e às entidades regulatórias, de tal sorte que garanta à referida

Mantenedora tranquilidade para assumir a responsabilidade por atos e
consequências nas ações de seus agentes.

● Responsabilidade Corporativa – Os agentes de governança da UNIGRANRIO zelam

pela sustentabilidade da instituição, com vistas à perenização de seu projeto
educacional, incorporando na definição e execução de seus negócios, operações e
processos considerações de ordem social e ambiental.

● Equidade – A UNIGRANRIO pauta-se pela forma justa no tratamento, quer dos

representantes e sócios da Entidade Mantenedora, quer das demais partes

interessadas, não usando de atitudes ou políticas discriminatórias sob qualquer
pretexto.

O exercício da autonomia universitária impõe a não interferência da Mantenedora no

exercício dos direitos essenciais da comunidade universitária, tais como a liberdade

científica, que consta do Artigo 5º da Constituição Federal e à liberdade de socialização do
conhecimento encontrada no Artigo 206 desse mesmo documento. Inerente à liberdade de

cátedra, o fundamento da autonomia universitária é a liberdade acadêmica. Para exercer

essa autonomia, a UNIGRANRIO dispõe de estrutura de governança própria constituída por

Órgãos da Administração Superior, e Colegiados Superiores definidos pelo Conselho de
Ensino e Pesquisa (CONSEPE), o Conselho de Desenvolvimento e o Órgão Executivo, a

Reitoria. Da mesma forma, na dimensão dos Órgãos da Administração Acadêmica, conta com
os Órgãos Deliberativos, que são os Colegiados de Escolas, dos Cursos, de Institutos, e os
Órgãos Executivos: a Direção de Escolas e Institutos e as Coordenações de Cursos. Os Órgãos
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Suplementares são regulamentados pelo Regimento Geral e por normas específicas fixadas
pelo CONSEPE. Para a execução de suas atividades para manter a harmonia entre as

atividades meio e fim, o organograma da UNIGRANRIO está dividido em duas instâncias
decisórias, as unidades executivas e os órgãos colegiados.

A Mantenedora, no exercício de sua atuação empresarial, assim se organiza
ASSEMBLEIA GERAL

Auditores
Independentes

Conselho de
Administração

Comitês

Conselho Fiscal

Contabilidade

Diretor Presidente
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Figura 1 - Organograma da Mantenedora

Figura 2 – Relação com a Mantenedora

Por seu lado, a estrutura organizacional da Mantida obedece aos seguintes princípios:
● Unidade de patrimônio e administração.

● Interdisciplinaridade, como requisito para a consolidação de saberes especializados
e para a sua aplicação, a partir da articulação de conteúdos comuns e de
conhecimentos gerais.

● Racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e
humanos.
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● Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos,

às peculiaridades locais e regionais, e às possibilidades de combinação dos
conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa.
CD

CONSEPE

REITORIA

PROPEP

PROGRAD

PROAC

VICE-REITORIA

CA

CA

CA

ECS

ECSA

ECT

PROPEX

CA

ECELAH

COORDENADORIAS DE CURSOS

Figura 3 - Organograma da UNIGRANRIO

Legenda:
Órgãos da Administração Superior:
CD

CA

EF I

EF II

NDE

CC

CONSEPE

CA

Conselho de Ensino e Pesquisa

Conselho de Desenvolvimento
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PROAC

Pró-Reitoria de Administração Acadêmica

PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

PROC

Pró-Reitoria Comunitária

PROPEP
PROPEx

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão

Órgãos da Administração Acadêmica:
CA

Colegiado das Unidades Acadêmicas

ECSA

Escola de Ciências Sociais Aplicadas

ECELAH

Escola de Ciências da Educação, Letras, Artes e Humanidades

ECS

Escola de Ciências da Saúde

ECT
IF I

IF II

Escola de Ciência e Tecnologia

Instituto de Estudos Fundamentais I

Instituto de Estudos Fundamentais II

CC

Colegiado de Cursos

NDE

Núcleo Docente Estruturante

-Unidades Executivas
As unidades executivas são instâncias responsáveis pela gestão dos processos

acadêmico-administrativos da UNIGRANRIO, obedecendo à seguinte sequência hierárquica:
Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitorias, Diretorias de Escolas e de Institutos de disciplinas
fundamentais e Coordenadorias de Cursos.

As atribuições das Unidades Executivas estão disciplinadas no Regimento Geral da

Universidade.

-Órgãos Suplementares
Estão vinculados à Reitoria, os Órgãos Suplementares, que são disciplinados por

Regimentos próprios e dão apoio didático-científico e técnico-cultural aos programas de
ensino, pesquisa e extensão e, ainda, as Comissões e Assessorias, nomeadas pelo Reitor,

auxiliam-no nas decisões que envolvem matéria de maior aprofundamento técnico. São
Órgãos Suplementares da UNIGRANRIO:
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● Biblioteca Central “Euclides da Cunha” – Responsável pela administração, controle,
aquisição, processamento técnico e guarda de todo o acervo físico e virtual da

UNIGRANRIO, bem como pela formulação das políticas de empréstimos e devoluções

e atendimento à comunidade acadêmica e ao público em geral. A Biblioteca Central
controla também todas as bibliotecas setoriais instaladas nos campi e unidades da
UNIGRANRIO.

● Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – O Comitê de Ética e Pesquisa- UNIGRANRIO
(CEP), foi criado em 2001 como comitê institucional funcionando assim até 2003

quando foi aprovado, registrado e credenciado pelo período de 3 anos pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa, tendo subsequentemente renovado o registro em

2006, 2009, 2013 e, por último em 2016 – Carta Circular 169/2016

CONEP/CNS/GB/MS. No último biênio, o CEP participou da composição do Conselho

de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unigranrio
(PROPEP), com direito a voz e voto. Essa inserção e participação da coordenação do

Comitê de Ética em Pesquisa da Unigranrio objetiva promover maior integração entre

os programas de pós-graduação stricto e lato sensu da Universidade, todos
credenciados pela CAPES, e o CEP-Unigranrio. A partir de 22 de setembro de 2015, o

CEP-Unigranrio, cumprindo normas da Resolução CNS nº 441/2011, da Portaria nº
2.201 do Ministério da Saúde e do Parecer CONEP Biobanco nº 032/2014, obteve
aprovação da CONEP, através do Parecer CONEP 030/2015, de 22 de setembro de

2015, recebendo o Registro CONEP B-36 do Biobanco de Material Biológico Humano
da Universidade do Grande Rio (Unigranrio).

● Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIGRANRIO (CEUA-Unigranrio) - é um
órgão deliberativo e de assessoramento da Administração Superior em matéria

normativa e consultiva nas questões sobre a utilização de animais para o ensino e a

pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEP).Tem por

finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito da Unigranrio e nos limites de suas
atribuições, o disposto na Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, em seu Decreto

regulamentador 6.899, de 15 de julho de 2009, e nas resoluções normativas do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA/MCTIC),
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caracterizando-se a sua atuação como educativa, consultiva, de assessoria e

fiscalização nas questões éticas relativas a preservação e proteção dos pesquisadores
e dos participantes nas atividades de ensino e pesquisa envolvendo animais.

● Centro de Excelência UNIGRANRIO – Responsável pela oferta de programas de

educação continuada de alto nível, ocupando-se também da busca de parcerias
nacionais e internacionais com instituições de ensino e representações do primeiro,

segundo e terceiro setores, de modo a propiciar cooperação técnico-científica que

venha a produzir resultados acadêmicos relevantes para a UNIGRANRIO.

● Editora UNIGRANRIO – Responsável pelas publicações diversas da Universidade,

conforme pode ser visualizado em http://www.unigranrio.br/Paginas/revistaspublicacoes.aspx .

● Divisão de Tecnologia de Informação (DTI) - Promove soluções relacionadas ao

uso da Tecnologia da Informação, através do desenvolvimento de Sistemas de Gestão,

aplicação de Banco de dados, planejamento, implantação e manutenção de

infraestrutura de redes, internet e telefonia como também a disponibilidade de
acesso imediato à informação.

● Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) – Funciona como laboratório responsável pela

aplicação prática dos conteúdos jurídicos fornecidos em sala de aula, através do
atendimento jurídico gratuito ao público, com o suporte de advogados especialistas
nas áreas cível, família, criminal e trabalhista.

● Comissão Própria de Avaliação (CPA) – É responsável pela condução dos processos

de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das informações
solicitadas pelo Governo Federal.

● Comissão Executiva de Seleção à UNIGRANRIO (CESU) – É responsável pela
organização de todo o processo seletivo da UNIGRANRIO, desde a elaboração dos
editais à organização dos exames vestibulares nos campi e unidades.

● Núcleo de Educação a Distância - NEaD – É o órgão responsável por desenvolver e

implementar todo e qualquer projeto em EaD. Nos cursos de graduação, a oferta de

disciplinas é mediada por um Ambiente Virtual de Aprendizagem, atendendo à
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Portaria 4.059 do Ministério de Educação, que utiliza sistemas de informações

computacionais (software) para dar suporte na execução do ensino/aprendizagem

virtual. O NEaD é responsável também pela escolha da melhor metodologia a ser

aplicada na seleção e formação de conteudistas, tutores e pessoal operacional para o
trabalho no ambiente AVA.

● Núcleo Multidisciplinar (equipe multidisciplinar) - tem como finalidade a

disseminação, no âmbito institucional, de inovações didáticas pela produção de
material didático e incorporação de tecnologias que tornem a aprendizagem

significativa para os estudantes da Universidade. Busca oferecer subsídios aos

professores que lhes possibilitem melhorar a sua prática pedagógica e novas
propostas metodológicas.

A UNIGRANRIO conta ainda, com os seguintes órgãos que dão suporte às suas

atividades:

● Setor de Bolsas e Benefícios ao Aluno (SEBBA) - Responsável pelo

gerenciamento do processo de concessão de bolsas de estudo, privilegiando alunos

de comprovada carência socioeconômica, com o intuito de facilitar sua permanência
e conclusão do curso. O SEBBA também orienta os alunos interessados em

candidatar-se ao ProUni - Programa Universidade para Todos, do qual a UNIGRANRIO
é integrante. Esse aluno passa por avaliação e acompanhamento permanente de
Assistentes Sociais da Universidade. A UNIGRANRIO também possui adesão ao Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.

● Núcleo de Sucesso do Estudante (NSE) - Setor responsável por um

relacionamento mais próximo com os discentes, monitorando e repassando

informações sobre a vida acadêmica. É um projeto multidisciplinar que, com base em
análises sobre os dados de nossos alunos, tais como o seu histórico, assiduidade nas

atividades presenciais e/ou acesso ao AVA, desempenho acadêmico, sua relação
comercial com a Instituição entre outros indicadores, busca potencializar, de forma
positiva, a percepção do aluno e sua experiência com a Universidade.

Como principais objetivos do NSE, podemos destacar três aspectos:
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● Acompanhar a experiência do aluno na UNIGRANRIO, visando garantir a sua
satisfação com a Instituição.

● Funcionar como um polo de proatividade e vanguarda no relacionamento com os
alunos, utilizando ferramentas estatísticas na identificação de indicadores que
possam influenciar a experiência acadêmica do aluno, inclusive, como prevenção da
evasão.

● Servir de instrumento de retenção da nossa base de alunos, a partir da construção de
relacionamento e fidelização de médio e longo prazos.

Duas grandes frentes de trabalho do NSE foram construídas e implantadas em 2017:

1. Modelo Preditivo de Níveis de Risco que, segundo a análise histórica da base de

alunos, foram identificados alguns indicadores-chave com influência na experiência dos
alunos, tanto nos casos de evasão quanto de persistência.

O modelo pondera aspectos relativos ao desempenho acadêmico (notas), frequência

nas aulas, fase/período do curso e quantidade de boletos abertos/quitados. Com base em
uma fórmula preditiva, os alunos foram agrupados em cinco categorias de Níveis de Riscos.

2. Sistema de Registro de Percepção dos Alunos que, desenvolvido a partir de uma

aplicação própria, permite garantir uma melhor integração entre os agentes e parceiros do
Núcleo, desenvolvendo uma aplicação para o relacionamento com o Corpo Acadêmico,
Departamento Financeiro, Marketing, o NAPA, entre outros.

Após registro, o encaminhamento para as áreas responsáveis é realizado de forma

automática (em tempo real), para que as ações proativas possam ser realizadas e registradas,
sempre focando na melhoria de experiência do aluno na Universidade.
•

Núcleo de Convênio e Estágio (NUCEN) - Setor responsável pelos convênios e
estágios curriculares e extracurriculares do curso. Sua função é a formalização dos

convênios e a orientação discente, relacionadas às atividades de estágio obrigatório e
não obrigatório. O NUCEN gera os termos de compromisso de estágio, cuida da

identificação dos discentes nos campos de estágio, renova o seguro obrigatório
individual e acompanha a relação dos estagiários com os cenários de atividade
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prática. O NUCEN também atualiza periodicamente o blog do estagiário, com

informações sobre novos convênios, estágios e concursos para estudantes, assim
como mantém atualizadas as informações no AVA e dá suporte aos professores e
professores tutores que atuam na supervisão de estágio.

Vinculado ao NUCEN, funciona o Sistema de Gestão de Estagiários, que atende alunos

da Universidade e de outras Instituições que buscam oportunidades de estágio em diversas
áreas. Além disso, ele desenvolve parcerias com o setor produtivo, que resultam em
oportunidades de vivência profissional ao aluno, visitas técnicas e intercâmbio.
● Núcleo

de

Internacionalização

-

Responsável

pelo

processo

de

internacionalização da UNIGRANRIO, que teve início com a adesão ao Programa

Ciências sem Fronteiras. Por meio da experiência significativa da participação dos

alunos no programa, em especial, o reconhecimento da experiência internacional
para a inserção no mundo profissional, a UNIGRANRIO ampliou a parceria com outras

universidades e instituições de interesse acadêmico no mundo. O Núcleo estabelece

convênios de cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural com instituições

reconhecidas no âmbito internacional, possibilitando que professores e alunos
possam participar de projetos de formação, pesquisa, e intercâmbio no exterior. Da
mesma forma, os alunos estrangeiros são os novos beneficiários desses acordos

internacionais e são acolhidos pela UNIGRANRIO, tendo acesso a todas as atividades
acadêmicas.

● Núcleo de Regulação e Avaliação da Educação Superior - Tem como missão de
garantir a conformidade acadêmica e legal dos cursos projetos e programas de

educação superior da UNIGRANRIO às diretrizes curriculares nacionais, aos

parâmetros de qualidade estabelecidos pelas instâncias de avaliação e ao
acompanhamento

e

adequação

à

legislação

educacional.

Tem

como

responsabilidades a interlocução com o Ministério da Educação, a gestão das
informações de âmbito regulatório da Universidade e das informações institucionais
que são encaminhadas ao MEC. Gerencia os processos de autoavaliação, de
autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos,
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credenciamento e recredenciamento institucional de campi e unidades. Órgão de

vinculação direta à Reitoria, atua no suporte e ao Pesquisador Institucional em suas
responsabilidades junto ao Sistema e-MEC, à CPA e às Pró-Reitorias.

● Comissão de Gerenciamento Acadêmico (CGA) – incorporada ao Núcleo de
Regulação e Avaliação da Educação Superior é responsável pelo planejamento de
controle da programação acadêmica, bem como pelo acompanhamento da execução
orçamentária

da

utilização

ensino/aprendizagem.

da

carga

horária

docente

no

processo

● Coordenação de Laboratórios – Responsável pelos espaços educacionais colocados

à disposição dos diversos cursos da UNIGRANRIO. Por seu caráter multidisciplinar,
subordina-se à Reitoria e sua supervisão e controle é realizada por coordenadores em

função de sua especialidade, que cuidam de sua organização, manutenção e
gerenciamento de agenda. Os laboratórios dividem-se em: Multidisciplinares,
Informática, Engenharia, Multimídia, Anatômico Humano e Animal, Fisioterapia,
Química, Análises Clínicas, Geologia, WebTV, Artes Visuais e Comunicação Social.

-Unidades Acadêmicas

As Escolas estão divididas por áreas do saber, responsabilizando-se pelos cursos

originados destas áreas, nas modalidades presencia e a distância. Os Institutos concentram

sobre si as disciplinas de caráter fundamental que apoiam os conhecimentos de base, prérequisitos necessários à construção do perfil profissional dos cursos administrados pelas
Escolas. O Instituto de Estudos Fundamentais I (IF-I) é responsável pela gestão das

disciplinas que servem de base ao ensino de graduação, enquanto o I-FII é responsável pela
gestão das disciplinas que servem de base para o ensino de pós-graduação.

Cada Escola tem sob sua responsabilidade as Coordenadorias dos Cursos a ela

vinculados. As Diretorias das Escolas têm funções de presidência do colegiado da Escola,
representação da unidade intra e extramuros, além de funções executivas de administração,

supervisão, controle e avaliação dos recursos, pessoas e processos postos sob a sua gestão,

cabendo às coordenadorias de curso a presidência do colegiado de curso e a administração,
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supervisão, controle e avaliação de todas as atividades pedagógicas no âmbito de suas
competências.
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Figura 5 – Unidades Acadêmicas
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-Órgãos Colegiados
A administração da UNIGRANRIO é constituída por colegiados que têm natureza

deliberativa e são distribuídos em dois níveis, os Colegiados da Administração Superior e

os Colegiados da Administração Acadêmica.

A composição e função dos órgãos colegiados da Administração Superior estão

disciplinadas no Estatuto da UNIGRANRIO.

A composição e função dos órgãos colegiados da Administração Acadêmica estão

disciplinadas no Regimento Geral da UNIGRANRIO.
Administração
Superior

Administração
Acadêmica

Conselho de
Ensino e Pesquisa
(CONSEPE)

Colegiado de
Escolas

Conselho de
Desenvolvimento
(CD)

Colegiado de
Institutos

Nucleo Docente
Estruturante

Colegiado de
Cursos

Figura 6 – Órgãos Colegiados

-Unidades Regionais
Em função do crescimento orgânico da UNIGRANRIO nos últimos anos e da expansão

da oferta de seus cursos, programas e projetos pelos municípios da Baixada Fluminense,
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e Macaé no Norte Fluminense, a Universidade criou
as Unidades Regionais, com o objetivo de concentrar os esforços de gestão acadêmico34

administrativa dos espaços localizados sob uma mesma dominância territorial, de modo a
garantir as sinergias oriundas de otimização de processos, sistemas e recursos, além de

concentrar a inteligência de comunicação com a sociedade e facilitar o diálogo com as
comunidades locais.

As Unidades Regionais também objetivam disponibilizar padrões acadêmicos e

pedagógicos da UNIGRANRIO aos campi e unidades locais sob sua responsabilidade, zelando
pela adaptação dos projetos pedagógicos de curso à realidade local e promovendo a

retroalimentação necessária para a aplicação destes instrumentos. São três, as Unidades
Regionais, responsáveis pela gestão dos campi e unidades a elas vinculados, conforme
Figura 7.

Regional Rio de
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Magé
São João
de Meriti
Nova
Iguaçu

Figura 7 – Unidades Regionais

● Plano de valorização profissional
A UNIGRANRIO tem como um dos seus objetivos estratégicos a gestão profissional

que considera a adoção de novos sistemas integrados de gestão, o aperfeiçoamento da
infraestrutura, a formação de lideranças, a qualificação das pessoas e a otimização do uso
dos recursos humanos e financeiros.
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Alinhada a esse objetivo está a diretriz estratégica com foco na valorização do docente

que é reconhecidamente o agente facilitador e transformador da aprendizagem do aluno.

O Plano de valorização profissional abrange o corpo docente e pessoal técnico-

administrativo da Universidade e está sob a gerência do Sistema de Educação Corporativa
UNIGRANRIO (SEC).

O SEC está descrito no Capítulo 4 deste documento, referente à Gestão de Pessoas.

● Política de atendimento para alunos estrangeiros e intercâmbio

O processo de internacionalização da UNIGRANRIO foi iniciado a partir da adesão da
Instituição ao Programa Ciências sem Fronteiras e passou por reformulação, desde 2018,
com visitas ao seu aperfeiçoamento e alcances. Por meio da experiência significativa da
participação dos alunos no programa, em especial, o reconhecimento da experiência
internacional para a inserção no mundo profissional, a UNIGRANRIO se incumbiu do
estabelecimento de parcerias com outras universidades e instituições internacionais de
interesse acadêmico.
Para tal, estabeleceu convênios de cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural
com instituições reconhecidas no âmbito internacional.
Esta iniciativa possibilita que professores e alunos possam participar de projetos de
formação, pesquisa e intercâmbio no exterior. Da mesma forma, os alunos estrangeiros são
os novos beneficiários desses acordos internacionais e são acolhidos pela UNIGRANRIO,
tendo acesso a todas as atividades acadêmicas.
Atualmente, a UNIGRANRIO possui convênios formais com instituições com sede na
Alemanha, Austrália, Canadá, China, EUA, Escócia, Espanha, Hungria, Inglaterra, Irlanda,
Itália e Portugal.
A Pró‐Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa é a área responsável por coordenar a
política de internacionalização, fazer a gestão dos processos na área e promover o
intercâmbio da UNIGRANRIO com instituições de ensino superior de diversos países.
Ela possibilita aos estudantes e professores a troca de conhecimentos e experiências
acadêmicas com discentes e docentes de IES de excelente desempenho acadêmico.
O trabalho de relacionamento internacional, consiste em uma série de atividades que vão
desde a orientação de estudantes e professores, que buscam informações sobre as opções e
procedimentos necessários para estudar no exterior, até a coordenação do trabalho de
elaboração de acordos internacionais e o acompanhamento dos alunos estrangeiros que vêm
estudar em um dos cursos da Universidade.
Em parceria com o Banco Santander, a UNIGRANRIO recebeu o programa “Bolsas Ibero‐
Americanas”, quando foram firmados convênios com universidades da Espanha e Portugal.
Ainda na política de convênios e intercâmbios, a UNIGRANRIO mantém convênios
com instituições promotoras de intercâmbio: Study Abroad Programs, Central de
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intercâmbio (CI) e IBS – SP – International Business School, para atender alunos de toda a
universidade.
A mobilidade estudantil tem duração máxima de dois semestres letivos, não podendo
ser prolongada. O aluno interessado em mobilidade poderá participar do processo da
seguinte forma:
- Solicitar a inserção do aluno em “Intercâmbio” no sistema de matrícula, após a
apresentação da documentação necessária;
- Esclarecer dúvidas que não tenham sido elucidadas após a leitura dos editais de bolsas de
estudos e chamadas dos programas de intercâmbio;
- Receber os documentos relativos aos intercâmbios;
- Ter acesso à autenticação de Históricos Escolares traduzidos para o inglês e encaminhar os
documentos à universidade;
- Requerer documentações específicas em língua estrangeira.
- Ser informado sobre os processos de dispensa/equivalência de disciplinas, exclusivamente
atribuídos à Coordenação de cursos;
- Ter ciência sobre sua responsabilidade, quanto ao preenchimento do Plano de
trabalho/contrato de estudos, com o auxílio da coordenação do seu curso.
Os alunos estrangeiros serão encaminhados aos coordenadores de curso, para orientações
gerais sobre os procedimentos da Universidade.
A UNIGRANRIO possui regulamento para os programas de internacionalização e a
publicização de ofertas é realizada via editais, que podem contemplar alunos em qualquer
nível e modalidade de ensino.
Os professores podem participar de editais externos, com o apoio institucional condicionado
à aprovação das instâncias envolvidas e dos seguintes editais internos: TOP Espanha e Iberoamericano, ambos via Programa Santander universidades.
A UNIGRANRIO programa uma chamada para alunos dos cursos de Pós-Graduação
Lato-Sensu, professores da UNIGRANRIO e público em geral para participação na Missão
Dubai 2020. Este programa foca no desenvolvimento de competências em Gestão de
Negócios e Hospitalidade, a partir de um curso que ocorrerá em janeiro de 2020 em Dubai,
com atividades teóricas e práticas.
É promovido pela PROPEP, em parceria com a The Emirates Academy of Hospitality
Management, classificada entre as 10 melhores escolas de hospitalidade do mundo.
O evento internacional está programado para acontecer de 24/01/2020 a
01/02/2020.
● Programas de bolsas e financiamento estudantil

A Universidade aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) desde 2005

e faz parte do Financiamento Estudantil (FIES), participando dos programas governamentais
de auxílio ao aluno de baixa renda. Possui também convênio com entidades privadas para
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financiamento ao aluno, além de distribuir bolsas internas para alunos carentes, cujos
critérios são normatizados por Edital.

Gráfico 1 – Bolsas concedidas no período de 2015 a 2017-1

● Projetos e ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão da
IES e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
A UNIGRANRIO atende, em conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010

DOU 03.08.2010, às Resoluções: ANVISA RDC 222 de marco de 2018, e CONAMA nº 358 de
2005, à orientação correta para a destinação ambiental de resíduos por ela gerados. A

Universidade tem nela instalada a Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde com essa finalidade.

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, através

de máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta modalidade

de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos recicláveis, no ato da

compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção da modalidade de compactação

garantiu que os resíduos segregados (separação de plástico, vidro, metal e papel) fossem
destinados a um ambiente de reciclagem devidamente registrado e aprovado pelo órgão
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ambiental do estado. O resíduo comum, após a segregação dos resíduos recicláveis é
encaminhado para a Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu- RJ (CTR).
- Programa Escola Verde

Em relação a atividades de promoção da sustentabilidade socioambiental,

envolvendo as equipes internas, alunos e docentes do Curso de Ciências Biológicas, a
UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o Grupo Bayer. O projeto
Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade social, tendo como foco o meio
ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e sociedade. O projeto é desenvolvido
na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford Roxo).

Tem como pressupostos desenvolver como expressão da responsabilidade social da

Bayer e da UNIGRANRIO, um conjunto de ações articuladas voltadas para a educação, saúde
e responsabilidade socioambiental. Desde o seu início, em 2011 o projeto alcançou 10000
alunos participantes das atividades e 340 professores. Como produto, o projeto elaborou a
Cartilha Escola Verde.

- A educação socioambiental no Currículo da UNIGRANRIO.
A educação ambiental é hoje um desafio para a educação superior repensar a atual

relação nos âmbitos social, econômico, político e ambiental, sobre o seu papel diante dos
imperativos da sobrevivência da humanidade.

A educação ambiental não se limita à ciência em si, integra-se ao campo da estética e

da sensibilidade humana.

Cabe à educação superior desenvolver na formação de seus alunos os novos ideais

sustentados na contemporaneidade do século XXI. Há de se considerar a responsabilidade a
ser assumida pelas novas gerações na construção de um novo mundo, no qual os valores

sociais, culturais e políticos sejam seriamente repensados. É por esse entendimento que a

UNIGRANRIO adota a premissa da formação pela problematização em que as concepções
vigentes de mundo e de valores também podem ser questionadas.

O desenvolvimento sustentável faz parte das diretrizes gerais na formação dos

alunos, bem como o ingresso solidário na nova era do conhecimento. Na proposta curricular,
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pautada na matriz integrativa, prevalece o diálogo interdisciplinar e a abordagem

transdisciplinar nos problemas da humanidade, entre eles o necessário equilíbrio entre o
homem e os recursos naturais. Não há como o homem isolar-se do meio socioambiental.

A educação ambiental na UNIGRANRIO, apresenta-se como área de referência

científica, prática educativa cultural, e como disciplina curricular ou tema transversal. A

formação de profissionais para o mundo do trabalho e para a cidadania, representa o
compromisso social da Universidade, sendo a formação socioambiental uma reflexão crítica,
capaz de influenciar o pensar e atuar no mundo contemporâneo.
- Contribuições à pesquisa

Com relação à pesquisa, tem-se projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo

da temática socioambiental. Segundo o banco de dados da PROPEP, a UNIGRANRIO realiza
os seguintes projetos em dois programas de pós-graduação:

Quadro 3 – Projetos destinados ao estudo socioambiental

Programa
Pós-Graduação em Letras
e Ciências Humanas

Pós-graduação em
Administração

Linha de Pesquisa:
Organizações, Sociedade
e Desenvolvimento.

Fonte: PROPEP. Dez./2018

1

Projeto
Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude na
região hidrográfica da Baía de Guanabara
Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis

Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de gestão
das áreas urbanas

Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e bem
comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas vozes.
Centro de desenvolvimento regional da baixada: capacitação para
desenvolvimento sustentável

Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento

Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada

Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e as
funções da administração.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.1

Perfil Institucional da UNIGRANRIO
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O conjunto de intenções estabelecido pela missão, visão, pilares institucionais,

histórico da Universidade, áreas de atuação e sua inserção regional, bem como seus

objetivos educacionais e respectivas metas, configuram o perfil institucional da

UNIGRANRIO. Tal constatação permite, ainda que de maneira superficial, apresentar esta
Universidade que tem sua principal sede na cidade de Duque de Caxias, na Baixada

Fluminense, Região Metropolitana do Grande Rio como uma instituição ousada: a sua
missão é promover qualidade de vida, tendo como instrumento o processo educacional.
A UNIGRANRIO é uma instituição de educação e não quer ser confundida

com

organizações de outra natureza. A sua visão clara, não distorcida, confirma a sua
personalidade de empenhar-se em educar para a transformação social. Os seus pilares

revelam também a sua capacidade de se atualizar, de se modernizar, de livrar-se do

anacronismo e de se ajustar aos novos tempos: sustentabilidade (preocupação nela não
existente no passado), empreendedorismo (desafiando-se a não se acomodar e servindo de

exemplo para os seus educandos) e empregabilidade (comprometendo-a com a principal

aspiração revelada pelos que a ela acorrem em busca de qualidade de vida).

O seu histórico é uma narrativa, em sequência, de desafios a serem superados. Não

conheceu

facilidades

nos

caminhos

percorridos.

Os

que

hoje

reclamam

de

“intervencionismo estatal”, “Estado excessivamente regulador” ignoram épocas passadas

em que as regras não eram claras ou não existiam, e permitiam arbitrariedades das
autoridades com poder decisório. O acompanhar dos avanços da iniciativa privada, que era

permanentemente colocada em xeque, como se tivesse como objetivo ideológico se
confrontar com a educação regida pelo Estado, mostra uma saga de educadores fortes e
decididos.

Nesse sentido, a UNIGRANRIO empenha-se em planejar suas ações acadêmico-

administrativas, respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados em
seus processos avaliativos internos e externos, que vem demandando, ao longo de sua

trajetória, o envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos serviços
prestados à comunidade intra e extramuros.
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A evolução institucional, a partir dos processos de Planejamento e Avaliação

Institucional, pode ser verificada na Tabela 1 e Tabelas 2 e 3 (Anexos 1 e 2), que
demonstram os resultados das avaliações externas.

Tabela 1 – Evolução IGC UNIGRANRIO – VIGÊNCIA DO PDI 2015-2017

IGC

Contínuo

Conceito

2017 284

3

2016 273

3

2015 259

3

2014 273

3

2013 275

3

2012 278

3

2011 270

3

2010 256

3

2009 249

3

2008 252

3

Fonte: Núcleo de Regulação e Avaliação da Educação Superior Dez.2018

1.2 Alicerces para o PDI 2015-2019 e seus aditamentos
Com o propósito de entender e acompanhar os fatos e as circunstâncias que vêm

transformando velozmente a sociedade, visando a atualização da Universidade para a oferta

de conteúdos modernos, relevantes e em linha com a sua missão imutável de prover
qualidade de vida, através do processo educacional, agindo como agente de transformação

social, a UNIGRANRIO fez uma reflexão cuidadosa sobre o ambiente socioeconômico,

técnico-científico e político-educacional previstos para os próximos cinco anos. Neste

contexto, considerando-se o valor adicionado pelas bases de planejamento estabelecidas
nos PDIs anteriores, quais sejam, seus princípios norteadores, pressupostos filosóficos e

orientações estratégicas para o século XXI, procurou tornar este PDI um documento
dinâmico e contextualizado.
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Aliada a esta decisão, está a associação estreita do Planejamento Estratégico com o

PDI, incorporando a este último as premissas, objetivos e metas que irão definir o

posicionamento da Universidade enquanto agente econômico de mercado, que depende da

geração de renda própria para a elevação da qualidade no cumprimento estrito de sua

missão e na realização de suas atividades educacionais e sociais. Neste diapasão, buscou-se
contextualizar e projetar alguns cenários cujos excertos são a seguir relacionados:
Bases dos PDI anteriores
Documento
A busca de Excelência, como fundamento e condição
“Orientações estratégicas de desenvolvimento;
para o século XXI”
A Inovação, como forma de realizar o diferencial
Do
referido competitivo;
documento,
por A Antecipação, como estratégia de captar as
consideradas com visão de tendências que anunciam o futuro;
longo prazo, permanecem as
orientações definidas para a A Participação, com a ampliação de sua
Universidade
como presença na comunidade;
elementos balizadores de A Transformação, como resultado de uma ação
todas as relações com os permanente de mobilização coletiva com vistas no
seus interessados:
desenvolvimento econômico, social e político.
Princípios
Norteadores

Os dirigentes, professores e funcionários servem
de exemplo - Os que assumem compromisso de atuar
profissionalmente em unidades de ensino mantidas
pela AFE (atual Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de
Educação e Cultura S/S Ltda) são sabedores de que
exercem atividades em uma organização diferenciada,
que só justifica a sua existência no serviço que presta
à sociedade, estando, portanto, a serviço da população,
dispondo de Estatuto, Regimento Geral e outros; de
Código de Ética e Disciplina que, oriundos de decisões
colegiadas,
deverão
ser
incondicionalmente
respeitados levando o profissional da UNIGRANRIO a
apresentar-se como exemplo a ser seguido pelos que
se encontram na condição de educandos. A ambiência
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universitária, em todos os seus segmentos, deverá
evidenciar a presença deste pressuposto.

A instituição é dinâmica - A UNIGRANRIO adota um
processo de ensino cujo conteúdo e método resultam
das contribuições mais recentes das pesquisas
científicas e da tecnologia, como também das questões
da sociedade brasileira, estimulando a contínua
renovação dos programas de ensino- aprendizagem.

Ensino e pesquisa se complementam - A
harmoniosa interação orgânica do ensino e da
pesquisa que se completam e se enriquecem
mutuamente, cria uma atmosfera fecunda para
estimular a pesquisa e o desenvolvimento do espírito
analítico na assimilação de novos conhecimentos.
A instituição é moderna - O desenvolvimento e
acumulação de saberes e práticas, com base na
competência e na realidade social, como forma de
aprofundamento dos conteúdos, da linguagem do
quotidiano e das mentalidades são elementos
indissociáveis de uma educação moderna.

A UNIGRANRIO é singular - Busca sempre a
preservação de um caráter diferencial que identifique
competências para realizar atividades diferentes, em
termos de estrutura ou forma, às realizadas por outras
instituições universitárias.
Educação continuada - São valorizadas as atitudes
intelectuais que estimulam o estudante a renovar seus
conhecimentos e a prosseguir sua educação por seus
próprios meios e iniciativas, com a superação do falso
entendimento de que o conhecimento operacional já
adquirido possa lhe ser útil durante toda sua vida
ativa.
Prioridade do magistério - Discute-se sempre a
influência que a UNIGRANRIO poderá exercer sobre a
formação de professores em todos os níveis do sistema
educacional.
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Comprometimento com as mudanças - Uma
necessidade sempre presente tanto na formação dos
generalistas como na renovação e melhoria da
qualificação dos especialistas em decorrência das
novas atribuições, competências e especialidades
surgidas com as transformações das atividades
econômicas, do mercado de emprego e das aplicações
dos novos conhecimentos.

Comprometimento com a avaliação - Desenvolve
mecanismos e instrumentos de análise das atividades
e ações que lhes são próprias, como forma de definição
dos contornos, das condições e dos requisitos
essenciais a um processo de planejamento flexível e
eficaz, indispensável a uma gestão moderna dos
processos administrativos, baseada nas competências
essenciais da Instituição e com vistas à formalização e
consolidação de um projeto acadêmico-científico
social e intelectualmente relevante.
·

Evolução do segmento educacional nacional
No cenário econômico, a principal premissa advém da constatação de que o

crescimento do sistema educacional superior vem da expansão do ensino superior privado e
continuará por este sustentado, embora com taxas anuais menores de crescimento e

ampliação da competição por novos alunos entre sociedades sem fins lucrativos e sociedades
empresariais.

O momento atual é de consolidação com o ingresso de novos empresários oriundos

de setores econômicos diversos e de capital estrangeiro, com acesso a condições melhores e
menos custosas para financiar seus projetos educacionais. Junte-se a isto a possibilidade de

adquirir ou fundir suas operações com outras instituições para obter ganhos de escala e, por
conseguinte, redução dos preços médios das mensalidades em nível nacional.

No cenário educacional, o MEC vem aumentando as exigências de qualidade para a

oferta dos cursos de graduação, sequenciais e superiores de tecnologia, ampliando o
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controle, a normatização e a avaliação das IES, através da modernização do SINAES e a
divulgação dos resultados dos indicadores de avaliação das instituições, com reflexos em
suas operações administrativo-pedagógicas.

Para a pós-graduação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES), vem realizando trabalho de igual qualidade e importância. O Estado vem
esforçando-se na ampliação da oferta de vagas de seus cursos, visando o cumprimento das
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), alterando, com isso, o mercado de mão-de-obra
docente com titulação, para atender às suas exigências de qualidade para o sistema.

A inserção de novas tecnologias de comunicação e informação nos projetos

pedagógicos fez aumentar a oferta de cursos a distância, e o credenciamento de novas
instituições, atendendo às demandas dos discentes por conveniência, porém, atuando como

substitutos aos cursos tradicionais presenciais. Não se pode imaginar que, no contexto
descrito, o segmento educacional retroceda em relação aos outros segmentos econômicos,
ficando à margem da modernidade econômico-social como agente promotor de

conhecimento para a geração de renda, equidade econômica e responsabilidade social.

Enfim, para melhoria da qualidade de vida. Neste cenário, torna-se imperativa a revisão
periódica do modelo de gestão e da estrutura de governança da Universidade, visando

manter a sua dinâmica e relevância no contexto educacional, ao mesmo tempo em que possa

atrair novos investimentos que garantam a sua sustentabilidade e realização de sua missão

institucional.
·

Evolução social

Na medida em que a Universidade renova seus quadros discentes, e amplia seus

quadros docente e técnico-administrativo, ficam cada vez mais patentes as modificações

sociais que vêm tomando corpo na sociedade e a necessidade de orientar as ações internas

no sentido de propiciar maior comprometimento com estas mudanças. Este, sem dúvida,

um dos princípios norteadores da UNIGRANRIO, já destacado nas versões anteriores de seus
PDIs. Tal evolução social influencia principalmente a formação cultural das gerações que

pela Universidade passam e, consequentemente, modificam os seus comportamentos
influenciando seus hábitos, crenças e valores.
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Atenta a estas mudanças, a UNIGRANRIO alicerçou suas ações em valores

permanentes - fé, liberdade, paz, tolerância, honestidade, ética, dignidade, solidariedade e
justiça, vivenciados pela instituição ao longo de sua existência, que dão suporte firme aos

pilares sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo, construídos a partir da
cadeia de valores para o aluno, ou, colocado de outra forma, a partir da percepção do valor
que este espera adicionar à sua vida quando decide estudar na UNIGRANRIO.
·

Evolução do perfil institucional

Ao longo de sua existência, a UNIGRANRIO vem interagindo com as comunidades dos

locais onde se instala, por meio de ações extensionistas realizadas por seus programas e
projetos. O resultado desta interação foi a construção de um modelo metodológico que

permite a identificação da instituição com estas comunidades, o entendimento de suas
necessidades e de suas redes de solidariedade — no caso específico de comunidades de baixa
renda —, a discussão e o tratamento destas demandas extramurais dentro da academia e o

retorno às comunidades sob a forma de ações de orientação, prevenção e intervenção,
isoladamente, ou em parceria com entidades dos setores público e privados.
A partir de ações de Extensão, a

Universidade

cria oportunidades de Pesquisa

aplicada à realidade destas comunidades e retroalimenta os seus conteúdos de Ensino,

caracterizando-se como instituição que vai “além da sala de aula”. Entender para atender é a

síntese do perfil institucional da Universidade que tem orientado as relações da

Universidade com todos os seus interessados e que servirá de bússola para as intenções
deste PDI.

● Planejamento estratégico
Considerando a evolução da sociedade, da educação como segmento econômico

propulsor de transformações sociais e a evolução da Instituição no contexto destas

mudanças, a UNIGRANRIO montou sua estratégia para posicionar-se num cenário onde as

instituições de ensino superior privado passaram a conviver com os desafios característicos
dos outros setores de mercado, como a rivalidade entre competidores, a criação de barreiras

aos novos entrantes, aumento do poder de barganha de professores e funcionários técnicoadministrativos, entre outras características que definem um ambiente de competição
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empresarial. Neste contexto, repensou seu papel à luz de sua missão e da proposta de valor

que entrega à sociedade, como consequência da realização plena de sua missão, é, em síntese,
uma instituição modificada, transformada.

Como não é possível negligenciar as transformações ambientais por que passa o

segmento e suas influências na economia das instituições de ensino, foi fundamental a
reflexão de que a Instituição deva, sim, ter um posicionamento competitivo orientado para
os resultados esperados e seus desdobramentos, fomentar a discussão sobre quais são estes
resultados e como desenvolver um sistema que entregue, avalie e retroalimente três
dimensões básicas para a medição concreta do desempenho institucional na visão da

UNIGRANRIO: o conhecimento, a participação do indivíduo na sociedade como agente
econômico e a sua participação cultural na sociedade.

Assim, a Instituição entende que, para produzir a melhoria da qualidade de vida, há

que se ter um forte compromisso com a missão e um esforço de liderança para sua realização.

A pergunta a ser respondida para a formulação de uma estratégia com visão de longo prazo
é esta: Como realizar a missão institucional num ambiente instável, com forte caráter

regulatório, com altos níveis de exigências de investimentos e num cenário de consolidação

com o crescimento da participação de sociedades empresariais? E mais: como fazê-lo em

ambiente de crise com fortes restrições na capacidade de consumo e financiamento.

A

busca da resposta adequada a esta pergunta é o empenho da UNIGRANRIO centrada
na sua missão, na sua visão e nos seus valores institucionais.

A Universidade ouve seus alunos, suas comunidades de entorno, promovendo

autoavaliações e estudando seus resultados, que redundam na definição de convergir

estrategicamente os objetivos institucionais, com os objetivos da comunidade. Consegue-se
com isso, desenvolver conteúdos e estratégias de aprendizagem que contemplam os três

pilares que constituem a base de obtenção do resultado almejado e a realização da missão,
quais sejam: empregabilidade, sustentabilidade e empreendedorismo.

Partindo dessas premissas, a UNIGRANRIO ancorou este PDI aditado, tanto quanto o

PDI 2015-2019, em cinco eixos estratégicos que contemplam as 10 (dez) dimensões do
SINAES, conforme Quadro 4.
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Quadro 4 – Eixos do PDI
Eixos
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação
Institucional
Eixo 2 - Desenvolvimento
Institucional

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
Eixo 4 - Políticas de Gestão
Eixo 5 - Infraestrutura

Fonte: MEC/INEP – 2017

Dimensões do SINAES
Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação

Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4 -Comunicação com a Sociedade

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes
Dimensão 5 -Políticas de Pessoal

Dimensão 6 -Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira
Dimensão 7 - Infraestrutura Física

1.3

Avaliação Institucional

1.3.1

Constituição da Comissão Própria de Avaliação

A autoavaliação institucional tem sido concebida na UNIGRANRIO como um processo

imprescindível de autoconhecimento e de compromisso com a melhoria contínua da

qualidade e transparência das ações que decorrem da função estatutária e social da
Universidade.

A CPA da UNIGRANRIO começou o seu funcionamento no ano de 2004, visando

cumprir a exigência legal estabelecida pelo Sistema de Avaliação da Educação Superior –
SINAES: Instituído pela lei 10.861/04. Possui atuação autônoma em relação aos órgãos

colegiados da Instituição, é vinculada diretamente à Reitoria, mas sem caráter de
subordinação a ela. Os membros são formalmente designados, por meio de Portaria da

Reitoria. A Comissão é composta por um presidente, representantes dos segmentos docente,
discente, técnico-administrativo, representantes dos campi e sociedade civil organizada e

uma secretária-executiva. De acordo com a formação vigente, totaliza trinta e um membros
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e uma secretária que homologam os seus resultados. Conta com um Núcleo Executivo

Multidisciplinar composto por quinze 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 composição atual foi nomeada por meio da Portaria GRU Nº 015/18, de 01 de março

de 2018.

1.3.2 Projeto de autoavaliação institucional
Construir uma prática de avaliação entendida como efetivo instrumento de gestão da

instituição, requer construir processos coletivos que coloquem nosso olhar não apenas nos projetos

institucionais estabelecidos, mas igualmente nos processos vivenciados no dia a dia do fazer
acadêmico. Para isso é fundamental, para além da realização de avaliações, a sedimentação de
metodologias que venham a ser incorporadas no desenvolvimento da instituição universitária.

Pretende-se a autoavaliação institucional como um processo sistemático, regular e

permanente, que produza efeitos na melhoria da qualidade institucional pela integração dos

resultados obtidos no processo com as diversas esferas de atuação e processos decisórios de gestão
na Instituição. Desta forma, a CPA pode efetivamente contribuir para o aperfeiçoamento do

desempenho acadêmico, administrativo e, especialmente, para o planejamento da gestão

institucional. Nesse sentido, a CPA - UNIGRANRIO atua com escopo no SINAES e com a postura de
parceria no desenvolvimento institucional da universidade.

1.3.3 Participação democrática

A Reitoria vem, desde 2003, fazendo uso de métodos de planejamento estratégico para

planejar, acompanhar e avaliar a gestão da UNIGRANRIO. A comunidade tem participação através de

seus representantes nos diferentes colegiados, sendo destinado assento na CPA, no Fórum

Estratégico que congregando os principais gestores, e é responsável pelo acompanhamento da
execução das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico.

Com relação à CPA-UNIGRANRIO, o planejamento é exercido procurando compatibilizar a

autonomia da Comissão e as demandas provenientes das políticas macro institucionais nas áreas de
ensino, pesquisa e extensão, bem como no aprimoramento da gestão universitária.
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O planejamento da CPA procura alinhar-se ao planejamento estratégico da IES, organizando-

se em ações de curto e médio prazo, e aquelas que são de caráter permanente. Nas ações de curto

prazo, estão o apoio às demandas da regulação da Educação Superior, tais como suporte às avaliações
externas. Nas ações de médio prazo, estão as pesquisas e estudos relacionados ao desenvolvimento

da organização, como o apoio ao Plano Diretor de Desenvolvimento dos Recursos de TI (Tecnologia
de Informações) e ao Plano de Melhorias dos Canais de Atendimento/Relacionamento. As ações de
caráter permanente são fundamentalmente aquelas relacionadas às dez dimensões avaliativas
estabelecidas pelo SINAES.

As ações relacionadas à avaliação das dimensões são inseridas em programações anuais que

são homologadas pelo coletivo da CPA, divulgadas para a comunidade e revisadas periodicamente de
acordo com os resultados e os impactos desejados na IES.

O planejamento estratégico no âmbito da CPA vem se consolidando como “ferramenta” capaz

de implementar processos democráticos de decisão e de buscar instrumentos sistemáticos para lidar,
de forma qualificada, com suas decisões diárias e com a análise, proposição, acompanhamento e
avaliação de suas ações.

1.3.4 Forma de divulgação dos resultados
O compromisso da CPA com a transparência dos procedimentos avaliativos levou à adoção

de alguns procedimentos com o objetivo de garantir a aproximação da Comissão com a comunidade,
tais como:

· Reunião com diretores de escolas e coordenadores de cursos avaliados para apresentação e

reflexão sobre os dados quantitativos coletados;

· Elaboração de uma “carta-resposta” aos alunos de cada curso avaliado, com a finalidade de

fornecer um retorno breve às demandas sinalizadas nas avaliações. O aluno, e eventualmente
o seu responsável, são participados sobre medidas definidas pela Universidade a partir de suas

reivindicações. Esse procedimento tem gerado impacto positivo nos resultados das avaliações

externas, pois tem contribuído com um modelo integrado de gestão, onde a IES procura
uniformizar ações com base em indicadores que objetivam produzir melhores resultados;

· WebSite da CPA contendo os relatórios de avaliação, organizados por ano desde 2006 até

2016;

· Blog da CPA que divulga à comunidade os eventos relacionados à CPA;
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· Participação com trabalhos científicos em congressos e demais eventos acadêmicos e

científicos sobre avaliação e melhoria da qualidade do Ensino Superior;

· Ciclo de visita aos campi e unidades para divulgar e debater os resultados da avaliação

institucional.

Todas as informações sobre a CPA, inclusive as cartas-resposta, os relatórios de avaliação e o

blog da CPA estão disponibilizados na página eletrônica da comissão para acesso livre do público:
http://www.unigranrio.br/Paginas/cpa.aspx

1.3.5 Metodologias e estratégias utilizadas pela CPA
De acordo com o SINAES, o processo de autoavaliação, respeitando as peculiaridades e
especificidades de cada unidade universitária, gerenciando os diferentes instrumentos, informações
e disponibilidades, deve pautar-se numa metodologia que respeite os seguintes princípios:
·

Participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e representação da

comunidade externa;

· Transparência em todas as suas atividades, assegurando-se a publicidade de todos seus

procedimentos;

· Globalidade de resultados de forma a expressarem uma visão de conjunto da Instituição;

· Gradualidade expressa num processo em que a incorporação das diferentes dimensões dar-

se-á a partir de uma maior ou menor complexidade.

A partir destes princípios gerais e consideradas as diferentes ações avaliativas já realizadas

no âmbito institucional, o Projeto de Autoavaliação Institucional da UNIGRANRIO procura
harmonizar as dez dimensões avaliativas eleitas pelo SINAES e os macroelementos organizacionais

definidos em seu PDI. Busca encontrar a interseção entre essas variáveis, compreendendo–a como

confluência de situações e/ou aspectos comuns que necessitam, por suas características definidas,
de medidas intervencionistas ou de realce estratégico da Instituição (Figura 8).
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Figura 8 - As dimensões avaliativas na interseção dos macroelementos organizacionais

O Projeto de Avaliação pretende retratar através dos constantes e possíveis pontos

dessa interseção, a fluidez e a dinâmica institucional, na busca do aprimoramento de sua
trajetória. Adota-se assim uma metodologia dialética.

A metodologia dialética, tomando por referência as orientações de Minayo (1998) e

Demo (1995), permitirá entender os conflitos que se travam no interior da Instituição,

percebendo alguns como solucionáveis em curto prazo e, outros, exigentes de modificações
mais profundas, o que se assenta na compreensão de que “toda formação social é suficiente
contraditória para ser historicamente superável”.

Esta opção metodológica se justifica por buscar desvelar e entender o que acontece

na Instituição e por que acontece, a partir da visão dos sujeitos atuantes. A ênfase do
processo é qualitativa, porém combinada à quantitativa, através da utilização de dados
mensuráveis sobre a Universidade e seus membros.

O processo de avaliação é aqui concebido como subsídio fundamental para a gestão

da Universidade, visando a melhoria constante da qualidade da formação, produção de

conhecimento e da extensão realizadas. É parte de seus objetivos colocar à disposição da

comunidade elementos relevantes para a formulação e implementação da política de
desenvolvimento institucional e para a tomada de decisões.
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Concebida enquanto um processo desenvolvido por membros internos e externos da

comunidade acadêmica, a avaliação institucional visa promover a qualidade da UNIGRANRIO
em todos os seus níveis, nos termos da sua missão, conforme apresentada e discutida no
âmbito de seu Plano de Desenvolvimento Institucional.

Propõe-se a adoção de instrumentos de avaliação, devidamente validados, que

contenham um conjunto de indicadores comum a toda a Universidade, tendo por base as dez
dimensões avaliativas propostas pelo SINAES, a serem respondidos por equipe
administrativa, corpo docente e discente disponibilizado on-line. Além do compromisso de

sigilo e confidencialidade, a avaliação da UNIGRANRIO tem como finalidade o
desenvolvimento institucional.
1.3.6 Relatórios da CPA
são:

Os principais relatórios produzidos pela CPA relacionados às dimensões do SINAES

1.

Relatório de avaliação institucional (aluno): por curso, turno, campus /unidade

3.

Relatório de Avaliação institucional (funcionários e gestores)

2.
4.
5.
6.

Relatório de avaliação institucional (professor)

Relatório de Avaliação do docente pelo discente
Relatório da Prévia do ENADE

Relatório de Avaliação Institucional de EaD

2

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.1

Formulação Estratégica
A UNIGRANRIO desenvolve um processo permanente de planejamento, pois entende

que sem ele, é impossível se chegar a algum lugar. O planejamento institucional se baseia nos
dados da autoavaliação, das avaliações externas, nas informações de mercado, na análise da

concorrência, nos indicadores de qualidade e de evolução da educação brasileira. Já na sua
implantação e administração, a instituição segue o modelo de Gestão por Diretrizes (GPD),
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que será detalhado adiante. Sob o comando da Reitoria e alinhada com a entidade
mantenedora a universidade formulou o planejamento balizada pelos seguintes princípios:
-

missão, objetivos, visão e valores da UNIGRANRIO;
função social da universidade;

relevância de sua atuação no contexto local e supralocal;
disciplina orçamentária;

avaliação de conjuntura;

gerenciamento pela base, pelo qual

a base da garantia da qualidade está no

planejamento e na sistematização [formalização] de processos.

A construção do PDI, e o presente aditamento, seguiram a formulação do

planejamento estratégico e participativo. A metodologia de trabalho foi desenvolvida com
base no “Modelo de Cinco Forças”, de Porter 1 e no gerenciamento de processos com foco em

resultados, extraído do modelo de “Ciclo PDCA”, adaptado por Falconi 2. O ciclo é composto
por quatro etapas. P – Plano de ação traçado com base nas soluções propostas para

solucionar os problemas e alcançar as metas definidas; D – Implementar as soluções

transferindo o conhecimento gerencial para os clientes, apoiando a execução das ações
planejadas; C – Os profissionais acompanham todas as ações planejadas e verificam se as
metas foram atingidas; A – A equipe elabora planos adicionais para garantir o alcance e
superação das metas preestabelecidas, além de padronizar a melhores práticas.

Buscando o alinhamento das aspirações da Instituição quanto ao seu posicionamento

no contexto de sua contribuição para a educação nacional e o atendimento às demandas

conhecidas dos diversos interessados da sociedade civil e comunidade acadêmica, a Reitoria

promoveu discussões, de forma colaborativa e participativa, para agregar não só
conhecimentos, mas desenvolver competências que transformarão vida pessoal e
profissional de seus alunos mediante experiência positiva no ambiente acadêmico e sua
integração com o ambiente profissional.
1

PORTER, Michael E., Estratégia Competitiva : técnicas para a análise da indústria e da concorrência. Rio de
Janeiro: Campus, 2004.
2
CAMPOS, V. Falconi. O verdadeiro poder. São Paulo: INDG, 2009.
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Figura 9 - Modelo de Cinco Forças

Fonte: Porter (2004)

O processo de construção do PDI observou os objetivos corporativos definidos pela

área de Planejamento Estratégico e às funções de Ensino, Pesquisa e Extensão que
caracterizam a ação da universidade, orientado pelas novas diretrizes acadêmicas e
resultando em um novo modelo educacional que conduzirá o destino da universidade nos

próximos cinco anos. As premissas estabelecidas para a construção dos objetivos e metas
apresentados têm fundamento nas informações obtidas nos relatórios de avaliação interna

da CPA, reforçados por relatórios de desempenho da instituição, nos objetivos corporativos

e institucionais, nas diretrizes pedagógicas e, sobretudo, na centralidade de seus propósitos
voltados à missão institucional, à sua visão de futuro e aos valores por ela vivenciados.
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2.2

Missão, visão e valores institucionais

2.2.1 Missão
“Promover a qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo
educacional”.
2.2.2 Visão
“Ser reconhecida entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil,

operando nacionalmente em todas as áreas do saber, promovendo uma experiência positiva
para o aluno nos níveis pessoal e profissional, além da sala de aula.”
2.2.3 Valores institucionais
São valores vivenciados pela UNIGRANRIO: Fé, Liberdade, Paz, Solidariedade,

Honestidade, Justiça, Dignidade, Tolerância e Ética. Com base nesses valores a UNIGRANRIO
orienta suas decisões com foco no aluno, no resultado, na inovação e simplicidade.
2.3 Fundamentos
São fundamentos para a realização da missão da UNIGRANRIO, além de seus valores,

os pilares que sustentam as diretrizes pedagógicas e os projetos pedagógicos de cursos, a
seguir definidos.

2.3.1 Sustentabilidade
Os projetos, currículos e programas buscam promover a ideia do sustento econômico

como vetor da equidade social e equilíbrio ambiental, práticas de negócios e processos

operacionais, objetivando o alcance e manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária.
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2.3.2 Empregabilidade
Os projetos, currículos e programas buscam a promoção da autonomia profissional e

intelectual dos alunos por meio do autoconhecimento das suas potencialidades e o

fortalecimento e desenvolvimento de competências exigidas para a participação no mundo
do trabalho.

2.3.3 Empreendedorismo
Os projetos, currículos e programas buscam transformar a relação dos alunos com o

conhecimento, na busca pela autoformação e pela habilidade de construir propostas de
inovação e modificação das instituições, das empresas, dos produtos e da própria sociedade,
desenvolvendo a competência empreendedora.

2.3.4 Tema transversal: responsabilidade social organizacional
A UNIGRANRIO assume como perspectiva de sua responsabilidade social a sua

contribuição para formação de valores para o desenvolvimento humano orientado para a

sustentabilidade e a justiça social. A responsabilidade social constitui-se como tema

irradiador voltado para a formação integral, a produção e disseminação de conhecimentos,
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.

A responsabilidade social da organização considera os conceitos preconizados pelo

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, e pelo Instituto Ethos. Pelo
SINAES, responsabilidade social significa o compromisso da IES evidenciado por meio de
políticas e ações voltadas para a inclusão social, desenvolvimento econômico e social, defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Pelo
Instituto Ethos, o conceito é focado na responsabilidade empresarial na qual uma

governança responsável fundamenta-se em princípios e valores, num modelo de gestão que

se expressa pela relação ética e de transparência da instituição com todos os públicos com

os quais ela se relaciona, bem como pelo estabelecimento de metas empresariais
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
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ambientais e culturais para gerações futuras , respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais.

Na gestão da instituição, a UNIGRANRIO atua de maneira ética com todos os quais se

relaciona, adota e incentiva medidas de proteção aos recursos ambientais e por meio das
atividades que desenvolve promove a redução das desigualdades sociais.
2.3.5 Interdisciplinaridade

A consubstanciação dos fundamentos institucionais que dão forma às ações

pedagógicas desenvolvidas na Universidade é realizada num ambiente que promove a

existência de diálogo e cooperação, coordenados entre disciplinas e conhecimentos, visando
à realização de sua missão.

Em seu planejamento para o quinquênio, a instituição prevê ações integradas das

funções universitárias Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir da formulação do trabalho
docente, célula primária do desenvolvimento da missão institucional, que deverá

caracterizar, sempre que possível, tais funções em ações práticas, alinhando-as com os eixos
integradores definidos neste PDI.

2.3.6 – Trabalhabilidade
Aliado aos pilares estratégicos, presentes na indissociabilidade do ensino, da

pesquisa e da extensão, a trabalhabilidade é concebida com foco no desenvolvimento
pessoal e profissional do estudante, de modo a integrar 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.
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Figura 10 – Fundamentos Institucionais

2.4

Objetivos institucionais
2.4.1

Objetivos gerais

A partir das funções Ensino, Pesquisa e Extensão, sustentadas pelos pilares

estratégicos Empregabilidade, Empreendedorismo e Sustentabilidade e alicerçadas nos
valores institucionais, a UNIGRANRIO se propõe a:

● Promover, sem ater-se a limites geográficos e acatando incondicionalmente a
legislação em vigor, a educação, a saúde e o desenvolvimento científico-tecnológico,

econômico-social e ambiental, como meios de inclusão social para obtenção da
qualidade de vida;

● Prover os conhecimentos, habilidades e atitudes, representadas como competências,

requeridas pela sociedade, buscando atender às exigências da formação e da
educação continuada.
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2.4.2 Objetivos específicos
● Produzir e difundir conhecimentos;

● Contribuir com a redução de desigualdades sociais;

● Atuar em rede por meio de alianças estratégicas com o 1º, 2º e 3º setores da
sociedade;

● Entender as redes de solidariedade dos locais onde atua para prover soluções que
atendam às suas necessidades de desenvolvimento educacional, sociocultural e de
saúde;

● Desenvolver políticas que respondam às exigências de gestão, de ações
socioambientais, de promoção de saúde e de relações de trabalho;

● Estimular a inovação, a capacitação e o desenvolvimento das pessoas;
● Promover a interdependência e a interdisciplinaridade;

● Formar profissionais-cidadãos éticos, conscientes, participativos e emancipados;

● Promover a experiência positiva dos alunos no ambiente acadêmico, facilitando sua
integração e minimizando efeitos como a evasão;

● Promover melhor integração dos alunos com o ambiente profissional.

Os objetivos foram também desdobrados e elencados por área de atuação para

facilitar a construção dos planos de ação, a partir das metas que a eles precedem.
2.4.3 Pilares estratégicos

Para a realização da missão, do cumprimento dos objetivos institucionais e da

aferição de seu desempenho, a UNIGRANRIO formulou quatro pilares estratégicos que
servirão como direcionamento e suportarão seus desafios durante toda vigência deste PDI:
a) Crescimento;

b) Fortalecimento da Imagem Institucional;
c) Gestão Profissional; e

d) Rentabilidade em suas operações.
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O crescimento há que demandar, além de expansão orgânica, ofertas de novos cursos

e busca de outras localidades para a instalação do projeto educacional, receitas alternativas,
serviços de saúde, educação a distância, parcerias, alianças, consultorias, entre outros.

A imagem forte consolidar-se-á com a integração real entre o ensino, a pesquisa e a

extensão. Para tanto, as Pró-Reitorias que respondem pelas funções indissociáveis da
universidade, alinhadas à gestão, mantém plano de trabalho integrado e agenda de

compromissos cooperativa e colaborativa. Como estratégia de fortalecimento da imagem e

caracterização de uma identidade própria que se traduz em marca da UNIGRANRIO, são
realizadas, de forma dinâmica, revisões nos programas, projetos e currículos dos cursos de

graduação com propostas de metodologias inovadoras. A UNIGRANRIO tem como visão a
consagração da imagem refletida pelo desempenho destacado no cenário educacional,
evidenciada pelos indicadores de qualidade do MEC.

A gestão profissional considerará, sobretudo a otimização e padronização de seus

processos, adoção de novos sistemas integrados de gestão e controle, o aperfeiçoamento da
infraestrutura e capital informacional, a formação de lideranças, a qualificação das pessoas
e a otimização do uso dos recursos humanos e financeiros.

A desejada e indispensável rentabilidade será fruto do crescimento da Instituição,

do fortalecimento da sua imagem e de um plano de gestão profissional eficiente. Como uma

das medidas do desempenho institucional, ela será balizadora de decisões que impliquem no
controle de recursos, de modo que os resultados sejam revertidos para a manutenção dos
fins institucionais e possam impactar positivamente na missão da UNIGRANRIO.

Os objetivos refletem a preocupação da Universidade em entregar valor à sociedade

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, com foco na preparação do discente para
o mundo do trabalho e na sua formação cidadã, enquanto agente de transformação. A

UNIGRANRIO preocupa-se ainda em potencializar seus pontos fortes, distinguindo-se pela

busca incansável da maneira ideal de obter resultados com ética, disciplina e organização,
procurando fazer melhor aquilo que já se faz bem.
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2.4.4 Diretrizes Estratégicas
As diretrizes estratégicas da UNIGRANRIO, definidas pela visão, missão e valores,

foram estabelecidas por meio do compromisso de mudança assumido para os próximos

anos, evidenciando o novo rumo estratégico da instituição com foco no cliente. São diretrizes
estratégicas:

● Foco no Aluno - O aluno é o ator central - Todos os esforços direcionados ao
relacionamento da instituição com o aluno devem propiciar uma melhor experiência,
contribuindo para que esta seja positiva.

● Valorização do Professor - O professor é reconhecidamente o agente facilitador e
transformador da aprendizagem do aluno.

● Eficiência - Criação de processos de ensino-aprendizagem e de mecanismos de

gestão que resultem em melhores serviços educacionais e contribuam efetivamente
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.

● Foco no resultado – Todos os esforços realizados são voltados para o cumprimento
dos objetivos finais e para a solução, não o problema.

● Meritocracia - Reconhecimento da relevância de todos os atores da educação, tendo
como base o mérito no resultado acordado.

● Rentabilidade – Observar se os esforços levam a melhor rentabilidade –
Austeridade.

2.5

Segundo Aditamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019
O Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIGRANRIO é construído e gerido por

metodologias do planejamento estratégico. A IES adota o Gerenciamento por Diretrizes

(GPD) como modelo de administração e implementação do PDI. O gerenciamento pelas
diretrizes são atividades que têm prioridade de manter a organização competitiva através

do alcance de metas por todos os participantes da organização seja ele estratégico, tático ou
operacional. Também se traduz em uma forma de unificar a visão ou direcionar todos os

esforços das diversas áreas da organização para o mesmo objetivo de buscar o atingimento
da visão estratégica colocado pelo nível mais alto. A UNIGRANRIO vem realizando o
desdobramento de suas metas de forma vinculada e integrada a partir das macrometas.
63

Quadro 5 - Macrometas
Segmento
Pró-Reitoria
Ensino de
Graduação
Pró -Reitoria
De Pesquisa e PósGraduação

Macrometas
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pró-Reitoria de
Pós-graduação
Lato Sensu e de
Extensão

●
●

Pró-Reitoria
de Administração
Acadêmica

●

●
●
●

●
●
●
●

Diretoria
Executiva

Diretoria
Financeira

●

Assertividade de Lançamento de novos cursos: 56% (meta compartilhada
com a Diretoria Executiva)
Diminuição da Evasão para 10%
Meta Qualitativa: Implantação de Novo Modelo de Ensino-Aprendizagem

Crescimento da base de alunos de Pós para 5.000 matrículas até 2019 (meta
compartilhada com a Pró-Reitoria de Pós-graduação Lato Sensu e de
Extensão.
Conceito dos Programas de pós-graduação maior ou igual a quatro (4)
Margem de Contribuição dos Cursos de pós: 40%.
Índice de produção acadêmica >= 12% (Quant. De Produção ano/nº de
docentes) * Qualis A1, A2 e B1
Padronização integral dos processos internos
Meta Qualitativa:
o Consolidação dos Programas de Pós Stricto Sensu recém aprovados
Crescimento da base de alunos de Cursos Livres em 15% até 2019.
Crescimento da base de alunos de Cursos FIC (Formação Inicial e
Continuada) em 15% até 2019.
Receita média de R$ 15 mil mês (Mensalidades e Eventos)
Padronização integral dos processos internos.
Meta Qualitativa:
o Projeto Internacionalização
80% das Notas de Avaliação Externa igual ou superior a 4(quatro) – até
2019
IGC
Padronização integral dos processos internos
SLA (Níveis de atendimentos acordados) 90% dentro do prazo até 2019 Backoffice acadêmico.
Meta Qualitativa - Projeto – GED (Gestão eletrônica de documentos)
24.000 alunos até 2019 (Renovação, Captação e Evasão)
Margem de Contribuição dos Campi e Unidades 47%
Padronização integral dos processos internos.
Meta Qualitativa: Projeto Expansão e Vendas (Considerando plano de
expansão e crescimento de polos)

● Nível de 85% de satisfação dos alunos
● Padronização integral dos processos internos
● Meta Qualitativa:
o Estruturar o projeto de competências, revisando as competências
administrativas e docentes
o Implantar o projeto de Comunicação e Marcas
o Implantar o projeto Soluções Digitais
●
●

Atingir e Manter índice de Inadimplência em 10%
Padronização integral dos processos internos
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●
●

Diretoria de
Planejamento

●
●
●
●

SLA (Níveis de atendimentos acordados) 90% dentro do prazo até 2019 Backoffice Financeiro.
Meta Qualitativa:
o Implantação do Projeto CSC
o Despesa por centro de custo/Pacote

85% de acuracidade e assertividade das informações e análises gerenciais.
90% de informações disponíveis no prazo.
Padronização integral dos processos internos
Meta Qualitativa:
o Implantação do projeto planejamento, gestão e monitoramento
o Projeto medição da utilização dos ativos. * Meta Compartilhada com
área de infraestrutura e CCD.
Fonte: Planejamento Estratégico – Abr/2019

Os objetivos e metas foram agrupados por área, a fim de facilitar o entendimento e
correlação entre eles.
2.5.1 Graduação
2.5.1.1 Objetivos
1. Contribuir para que a UNIGRANRIO exerça a sua missão de promover a qualidade de
vida;

2. Desenvolver ações que contemplem a responsabilidade social da UNIGRANRIO,

amparada em valores nos quais se assentam a sustentabilidade, a empregabilidade e
o empreendedorismo, como propósitos conceituados no PDI;

3. Implantar e realizar de forma permanente avaliação e atualização dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação a partir dos conceitos, pressupostos e
referências do modelo ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO, que tem como foco o

desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, de modo a garantir-lhe a

trabalhabilidade;

4. Oferecer soluções educacionais que propiciem o desenvolvimento das competências
requeridas pela sociedade e pelo mercado de trabalho;

5. Ampliar a busca por inovação acadêmica como forma de adotar novas práticas no
processo ensino-aprendizagem;
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6. Consolidar e estimular o uso de metodologias ativas e outras estratégias pedagógicas
que propiciem o “saber pensar”, promovam uma aprendizagem significativa e
viabilizem a aplicação dos conhecimentos em situações da prática profissional;

7. Institucionalizar o programa de capacitação didático-pedagógica para os docentes;

8. Promover a efetividade da gestão acadêmica através da utilização de ferramentas que
garantam o planejamento e a operacionalização do modelo de ensino-aprendizagem
da UNIGRANRIO;

9. Acompanhar e avaliar, de modo sistemático, as ações dos gestores acadêmicos
através de indicadores de desempenho, com vistas à melhoria dos processos
acadêmicos e do relacionamento com alunos, professores e a sociedade;

10. Desenvolver o programa de acompanhamento e avaliação das atividades docentes,
em consonância com o projeto de autoavaliação institucional desenvolvido pela CPA,

como forma de garantir a execução dos projetos pedagógicos dos cursos, de acordo
com os pressupostos e parâmetros expressos nas políticas institucionais;

11. Implementar ações e mecanismos de acompanhamento e suporte, pautados nos
resultados do programa de autoavaliação institucional, para que as avaliações
externas reflitam graus de excelência acadêmica;

12. Estabelecer um canal de comunicação e relacionamento com a sociedade e, de modo
mais estreito, com as instituições e empresas parceiras com vistas à validação do

desenvolvimento das competências definidas para os profissionais egressos dos
cursos de graduação e ao aumento das oportunidades de estágio e empregabilidade;

13. Implantar cursos de graduação e superiores de tecnologia nas modalidades

presencial e a distância, que atendam às demandas por formação superior,
direcionados ao desenvolvimento técnico-científico das regiões geográficas sob
influência da UNIGRANRIO;

14. Ampliar as oportunidades de flexibilização curricular como mecanismo que

possibilita ao estudante participar do seu processo de formação profissional e
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propicia a interface entre as diversas áreas de conhecimento, ao aproximar sujeitos e
experiências dos diferentes cursos da Universidade;

15. Planejar, desenvolver e avaliar as atividades curriculares e extracurriculares que

possibilitem aos estudantes uma maior aproximação entre a vivência acadêmica e o
exercício profissional, com vistas ao desenvolvimento de competências que lhes
garantam trabalhabilidade;

16. Promover a integração acadêmica, articulando o ensino com as atividades da pósgraduação, da pesquisa e da extensão;

17. Ampliar e fortalecer os programas de iniciação científica e tecnológica e os programas

especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do aluno de graduação e à sua inserção
precoce no campo de atuação profissional;

18. Acompanhar o desempenho acadêmico e a permanência no curso dos alunos

portadores de necessidades de atendimento educacional especializado, ampliando as
ações relacionadas à inclusão dos mesmos;

19. Apoiar a ampliação da rede de intercâmbio institucional com o desenvolvimento de
ações e programas interinstitucionais, em nível internacional.

2.5.1.2 Metas
A Graduação tem como meta a expansão dos cursos de graduação tradicional e

tecnológica cumprindo sua missão de oferecer oportunidades para melhorar a qualidade de
vida e atender às demandas do mundo do trabalho.

O PDI (2015-2019), na primeira versão postada em 2015, previa naquele ano que a

UNIGRANRIO atendendo à legislação vigente para o Curso de Medicina, na Área de Saúde, e
implantaria o Programa de Residência Médica, para ser desenvolvido no Campus I Duque de
Caxias - Unidade Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, nas áreas de:
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•
•

Clínica Médica

Medicina da Família e Comunidade
Essa meta foi revista e ampliada para o Hospital da Unimed, no Bairro da Barra da

Tijuca, para atender aos alunos do Campus II, com sede no Rio de Janeiro.
Assim sendo, a UNIGRANRIO, em 2015, deu início à implantação do Programa de Residência

Médica, para ser desenvolvido no Campus I Duque de Caxias – Unidade Hospital Estadual
Adão Pereira Nunes (Hospital de Saracuruna) e Unidade Hospital Municipal Dr. Moacyr do

Carmo, ambos localizados no município sede da universidade; e no Campus II, no Hospital
da Unimed, na Barra da Tijuca.

Em 2016 foi possível avançar na execução das metas planejadas. O Programa de

Residência está operando no Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo: 4 vagas anuais na
clínica médica, 2 na cirurgia geral e 2 em anestesiologia; e no Hospital da Unimed: 4 vagas

de terapia intensiva , 2 vagas anuais para cardiologia e 2 vagas para clínica médica.
2.5.2 Pós-Graduação e Pesquisa
2.5.2.1 Objetivos
Os objetivos gerais para a Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa estão assim elencados:

1. Consolidar a imagem da UNIGRANRIO pela qualidade da pesquisa científica e

tecnológica e pela excelência de seus Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e
Doutorado);

2. Fundamentar a Pós-graduação na pesquisa e inovação e na excelência acadêmica,

por intermédio de projetos de pesquisa desenvolvidos em laboratórios dotados de

instrumentação tecnológica adequada e projetos nas áreas de ciências sociais e humanas que
aproximem alunos, docentes e pesquisadores da realidade social e do setor produtivo;

3. Promover o aumento contínuo no número de Grupos de Pesquisa certificados pelo

CNPq (ver Anexo 3 – Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq);
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4. Estimular junto aos pesquisadores e docentes dos programas de pós-graduação

stricto sensu a submissão de seus protocolos/projetos de pesquisa, às agências de fomento,

em nível nacional e internacional, com vistas à obtenção de recursos para contínua
atualização tecnológica dos laboratórios de pesquisa;

5. Permanecer com as ações de incentivo à produção intelectual, iniciadas em 2012,

dos pesquisadores docentes e alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu e a
divulgação da mesma em periódicos de impacto estratificados de acordo com o Qualis CAPES
(ver Anexo 4 – Evolução da Produção Intelectual na Unigranrio).

6. Dar continuidade à política institucional de apoio à Iniciação Científica – Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para alunos da graduação (PIBIC – CNPq /

FAPERJ / FUNADESP - Unigranrio / Santander Universidades), e alunos do ensino médio

(PIBIC-EM/CNPq/FUNADESP - Unigranrio) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Tecnológica e Inovação (PIBITI – CNPq/FUNADESP - Unigranrio), e a Iniciação Científica
Voluntária (ver Anexo 5 – Evolução da Iniciação Científica);

7. Dar continuidade à política de apoio ao Programa Institucional de Bolsas de

Produtividade em Pesquisa (PROPESQ), voltado para os professores de pós-graduação e
graduação da UNIGRANRIO, que contempla a dedicação plena à pesquisa, pós-graduação e

graduação (ver Anexo 6 – Regulamento e Edital das Bolsas PROPESQ), com dotação
orçamentária prevista até julho de 2019 -(informações completas sobre o Programa PROPESQ em:

http://w2.portais.atrio.scire.net.br/UNIGRANRIO-propep/index.php/pt/propesq) ;

8. Dar continuidade às ações de interdisciplinaridade e inclusão social, que estabelece

a presença dos programas de pós-graduação stricto sensu na realidade social da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, através do compromisso dos docentes e estudantes em
assumir o papel de agentes promotores de inclusão social através da ciência junto às escolas
de ensino básico e médio e lideranças de associações comunitárias;

9. Propor Aplicativos para Cursos Novos de Pós-graduação Stricto Sensu (APCN /

CAPES) em áreas de interesse estratégico de ciência nacional, regional e da própria missão
social institucional;,
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10. Dar continuidade às iniciativas que promovam uma ambiência de pesquisa em

nível internacional como parte do processo de se atingir excelência acadêmica;

11. Conferir maior visibilidade internacional à Unigranrio por meio de divulgação

bilíngue de informações acadêmicas relevantes sobre a Universidade, com vistas a atrair
docentes e estudantes de universidades estrangeiras;

12. Dar continuidade às ações de mobilidade internacional de alunos da pós-

graduação stricto sensu por meio de Bolsas de Doutorado Sanduíche (PDSE/CAPES);

13. Dar continuidade aos convênios de cooperação, acordos e projetos com

universidades e pesquisadores de excelência do Brasil e do exterior com vistas ao

intercâmbio de docentes com bolsas de pós-doutorado (ver Anexo 7 – Convênios e Parcerias
Internacionais relacionados à Pós-Graduação Stricto Sensu da Unigranrio);

14. Continuar apoiando a participação e apresentação de trabalhos de docentes e

discentes em eventos científicos nacionais e internacionais, presenciais ou à distância;

15. Dar continuidade ao Núcleo de Competência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, constituído por professores visitantes brasileiros e do exterior nos programas

de pós-graduação, por intermédio de bolsas concedidas para esta modalidade (CNPq,
FAPERJ, CAPES e FUNADESP/Unigranrio);

16. Dar continuidade ao Programa de Incentivo ao Pós-doutorado na Unigranrio por

meio de bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES;

17. Dar continuidade às ações que têm promovido a realização de pesquisa de acordo

com os preceitos estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unigranrio/Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde
(ver Anexo 8 – Recredenciamento do CEP - Unigranrio).

18. Promover continuamente a integração entre alunos e professores da pós-

graduação stricto sensu com seus colegas da graduação, especialização, extensão e
aperfeiçoamento da Unigranrio.
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2.5.2.2 Metas
As metas do Quadro 6 foram revistas, de 16 para 9, e redistribuídas, nos anos
2017/2018/2019.
Quadro 6 – Metas para Pós-Graduação e Pesquisa

Nº

Meta

Prazo

Status

1

Alcançar conceito 5/CAPES em dois dos Cursos de Pós-graduação
Stricto Sensu, na próxima avaliação quadrienal.

2017

Realizado

2

Alcançar integração adequada entre os cursos de graduação e pós- 2017, 2018 e
graduação em benefício dos segmentos acadêmicos e a adequada
2019
translação entre os projetos de pesquisa básica e aplicada.

Realizado

3

Apontar representantes da Unigranrio – de preferência docentes 2017, 2018 e
dos Programas de Pós-graduação - para participarem dos
2019
Conselhos Municipais das Prefeituras da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro.

Realizado

4

Implantar a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da 2017, 2018 e Reprogramad
2019
o para o PDI
Unigranrio para abrigar empreendimentos que exibam vocação
2020-2024
para a inovação. A Incubadora de Base Tecnológica auxiliará no
desenvolvimento de empresas com impacto nas áreas de saúde,
química e administração.

5

Manter a experiência de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 2017, 2018 e
Interinstitucionais que promovam parcerias entre a UNIGRANRIO
2019
e universidades públicas e privadas do país.

Realizado

6

Estimular a implantação de novos Cursos de Mestrado em áreas 2018 e 2019
estratégicas de acordo com as necessidades institucionais e
demanda social.

Em revisão
para o PDI
2020-2024

7

Reestrutura a política de internacionalização em articulação com o 2018 e 2019
ensino de graduação.

Em
realização
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8

9

10

Consolidar os Laboratórios de Pesquisa dos Programas de Pós2017, 2018 e
Graduação em Administração, Biomedicina Translacional,
2019
Odontologia e Humanidades, Culturas e Artes;
Realizar workshops, presenciais e por videoconferência, entre 2017, 2018 e
2019
Grupos de Pesquisa da Unigranrio e instituições no exterior com
vistas ao estabelecimento de colaborações e intercâmbio de alunos
e docentes da pós-graduação stricto sensu.
Concluir a integração da Pós-graduação com a graduação

2017, 2018 e
2019

Fonte: PROPEP/2018

Realizado

Realizado

Realizado

As metas do Quadro 7 foram revistas em seus quantitativos originais, e redistribuídas
nos anos 2017/2018/2019.
Quadro 7 - Metas para Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa
Item
1

Indicador
Programas de

9 Cursos

Pós-graduação

(5 Mestrados e 4 Doutorados)
(2016)

Stricto Sensu
2

Dados Atuais

Dissertações e

280 títulos

Teses defendidas

outorgados
de Mestrado e 2
de Doutorado
(período de

Metas 2019

Status

11 Cursos (7 Mestrados e
4 Doutorados)

Em revisão para o
PDI 2020-2024

105 novos títulos
outorgados

Em realização

de Mestrado
e 33 novos de
Doutorado

2011-2016)
3

Iniciação Científica

(i) 162 Bolsas

(i) 280 Bolsas

(vigência 2014-2015)

(ii) 80 Voluntários IC

(ii) 192 Bolsas (2015-2016)

Em realização

(iii) 11 Voluntários IC (2016)
4

Conceito dos

5 Cursos de

11 cursos

programas de

Mestrado conceito 4

conceito ≥4
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Realizado

pós-graduação

4 Cursos de
Doutorado conceito 4

5

Produção intelectual

902 artigos plenos (2011-2014)

(artigos plenos)

1697 artigos plenos (20112016)

Fortalecer a qualidade

244 artigos Qualis

Aproximadamente

da produção

CAPES A1, A2 e B1 (2011-2013)

900 artigos Qualis

intelectual

624 artigos Qualis

CAPES A1, A2 e B1

(artigos plenos)

CAPES A1, A2 e B1 (2011-2016)

7

Grupos de pesquisa

48 Certificados

70 Certificados

8

Bolsas de

28 Bolsas

50 Bolsas

14

16

Em realização

Bolsas FAPERJ –

JCNE – 18 bolsas

JCNE – 28 bolsas

Em realização

Jovem Cientista,

CNE – 8 bolsas

CNE – 12 bolsas

3 alunos de

4 a 8 alunos de PósDoutorado

Em realização
Em realização

6

Aproximadamente 2500
artigos plenos

N° de cursos Em
revisão para o PDI
2020-2024

Produtividade em
pesquisa/UNIGRANRIO
9

Bolsas de Produtividade
em pesquisa/CNPq

10

Em realização
Em realização

Em revisão para o
PDI 2020-2024
Em revisão para o
PDI 2020-2024

Cientista Nosso
Estado (JCNE, CNE)
11

Pós-doutoramento

Pós-Doutorado
12

Captação de recursos

R$ 5.147.426,43

Outorgas prováveis

de agências de fomento

com as aplicações
contempladas

R$ 2.500.000,00

(2011-2014)
R$ 2.848.010,17
com as aplicações
contempladas
(2015 - 2016)
13

14

Informatização

Computação

Sistema Cloud

Convencional

Computing

Site da PROPEP

Apresentação

Apresentação

e páginas dos cursos

em português

bilíngue
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Realizado
Em realização

15

Modelo de

Integração

integração acadêmica

da cultura científica
e humanística, com

Consolidação com
aperfeiçoamento
do modelo instituído
em 2016

Em realização

Manutenção e atualização

Em realização

redes temáticas
interdisciplinares e
responsabilidade
social
16

Laboratórios
de Pesquisa

(i) Laboratório
de Genética
Humana, (ii)
Laboratório de
Biomateriais,
(iii) Laboratório
de Biologia
Molecular,
(iv) Laboratório
Multidisciplinar
de Pesquisa (LAMP),
(v) Laboratório MAIS Baixada,
(vi) Laboratório
INTEGRA,
(vii) Laboratório de
Práticas de Gestão
do Capital Intelectual
e Ativos Intangíveis (LABCIN),
(viii) Laboratório
Herbário e
(ix) Laboratório de
Educação
Inclusiva (LADIN)

Fonte: PROPEP/2016

2.5.3 Extensão e Responsabilidade Social
2.5.3.1 Objetivos
Geral
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dos 12 Laboratórios
de Pesquisa

1. Contribuir por meio das atividades extensionistas realizadas preferencialmente na

perspectiva interdisciplinar e interprofissional para a formação humana e de profissionais
comprometidos com a sustentabilidade planetária e a solidariedade humana;

Específicos

1. Conceber a extensão universitária como processo acadêmico que articula ensino e
pesquisa indispensável na formação do aluno e no intercâmbio com a sociedade devendo
estar presente nos planos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação;

2. Expressar o compromisso social da universidade e a sociedade, de tal modo que os

problemas da sociedade impliquem no estímulo ao desenvolvimento de ações extensionistas
de caráter multi, interdisciplinar, interprofissional e interinstitucional;
3.

Definir a sustentabilidade socioambiental, a produção e preservação cultural e artística

e a inclusão social como de relevância acadêmica e social para a definição e priorização das
ações extensionistas no âmbito da UNIGRANRIO;
4.

Ampliar no âmbito das ações extensionistas e nos projetos de educação continuada a

utilização de tecnologias de comunicação e informação disponível de modo a promover o
acesso ao saber e ao desenvolvimento social;
5.

Valorizar o desenvolvimento de programas de extensão interinstitucionais, sob a forma

6.

Gerenciar os dados das ações extensionistas utilizando a estratégia de cadastro,

de consórcios, redes ou parcerias articulados aos valores da UNIGRANRIO;

acompanhamento e avaliação das atividades de extensão universitária, considerando a
avaliação da extensão como um dos parâmetros de avaliação institucional da UNIGRANRIO;

7 . Proporcionar aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação aprimoramento

acadêmico-científico por meio das atividades de intercâmbio e solidariedade internacional.

8- Propiciar a interface entre o mercado e a universidade, de forma a facilitar o caminho do
jovem e sua inserção em diferentes contextos do mundo do trabalho.
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2.5.3.2 Metas
A política de extensão da UNIGRANRIO é executada pela PROC que atua como

instância política, administrativa e pedagógica. As metas para o quinquênio foram revistas
de 9 para 7 e são as seguintes:

Quadro 8 – Metas para a Extensão e Responsabilidade Social

1

Nº

Meta

Elaborar um conjunto de indicadores de qualidade para avaliar
a prática da extensão promovida pela UNIGRANRIO, tomando

Prazo
2017

como eixo a qualidade no desenvolvimento das ações
2

extensionistas e o compromisso social da instituição.

Mobilizar diferentes atores para o desenvolvimento de
programas e projetos voltados para responsabilidade social, em

Status
Em

realização

2017

Realizado

2018

Realizado

2017

Realizado

parceria com órgãos públicos, empresas e entidades não-

governamentais, com foco na preservação e sustentabilidade do
3

meio ambiente, inclusão social e acesso à cultura.

Auxiliar na implantação de ações extensionistas - projetos e
eventos- voltados para a preparação de jovens para o mercado
de trabalho,

4

o

desenvolvimento local, a inovação e

transferência de tecnologia.
Realizar diferentes

a

ações voltadas para a difusão da

diversidade artístico-cultural e linguística local.
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5

6

7

Descentralizar a implantação de atividades formativas

2018

Realizado

2017/2018/

Realizado

2017

Em

profissionais e socioculturais desenvolvidas pela UNIGRANRIO
pelas unidades acadêmicas.

Apoiar a realização de atividades de intercâmbio estudantil e
relacionamento da UNIGRANRIO no âmbito internacional nas
funções de ensino, pesquisa e extensão.

Auxiliar na inserção das ações de extensão no currículo dos
cursos de

graduação em consonância com as diretrizes e

2019

políticas da extensão universitária da UNIGRANRIO.

realização

Fonte: Reitoria/2018

2.5.4 Educação a Distância
2.5.4.1 Objetivos
A partir da análise dos resultados obtidos com a avaliação da oferta das disciplinas na

modalidade semipresencial, os resultados obtidos no biênio 2015-2016 e os desafios
previstos para o triênio 2017-2019, são os seguintes os objetivos definidos para o NEaD
relativos ao quinquênio 2015-2019, nos termos do aditamento:

1. Ampliar a possibilidade de acesso e a permanência no ensino superior, mediante a
utilização de estratégias e de tecnologias de informação e comunicação na redução
das dificuldades tanto de ordem geográfica quanto socioeconômica;

2. Ampliar a oferta de disciplinas semipresenciais nos cursos de Graduação com

metodologias de ensino focadas no aluno como sujeito do seu aprendizado, que
desenvolvam a autonomia e as competências, habilidades e atitudes relativas aos
estudos, à profissão e à sua própria vida;

3. Ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade de EaD;

4. Incorporar à oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de EaD o
formato híbrido (blended learning) como e estratégia de acesso;

5. Promover ensino, pesquisa e extensão utilizando tecnologias de informação e
comunicação aplicadas à modalidade de Educação a Distância para a flexibilização
dos currículos;
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6. Promover atividades de educação continuada, no nível de extensão, aprimoramento
acadêmico e pós-graduação, oportunizando a formação indispensável ao exercício da
cidadania e construção de uma carreira sólida;

7. Propiciar aos professores dos diferentes níveis de ensino o conhecimento das
metodologias decorrentes do uso das tecnologias de informação e comunicação de
modo a contribuir com a melhoria da Educação Básica e Superior;

8. Apoiar as Unidades Acadêmicas na implantação de ações de EAD que busquem a
melhoria da qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

9. Impulsionar o processo de dinamização do ensino presencial, sob a direção e

orientação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, mediante a ampliação do uso das
tecnologias da informação e da comunicação como estratégia de aprendizagem.

2.5.4.2 Metas
Tendo em vista o credenciamento da instituição para oferta de Cursos de Graduação

e Pós-Graduação a distância no ano de 2014, a UNIGRANRIO lançou no segundo semestre do
mesmo ano os cursos de Administração e de Gestão de Recursos humanos. Como meta

qualitativa, a Educação a Distância buscará acompanhar a evolução das soluções didáticas e
tecnológicas e implantar essas soluções educacionais nos cursos presenciais e a distância.

Em consonância com o atual cenário educacional e com os objetivos estratégicos da

Instituição, a meta da EaD é a ampliação da oferta de Cursos de Graduação na modalidade,

implantando a oferta de cursos híbridos (blended learning) com vistas a ampliação do

atendimento às necessidades dos estudantes.

O mesmo se aplica à Pós-graduação Lato Sensu e à extensão, com a implantação de

cursos a distância e a ampliação gradativa do market share da UNIGRANRIO nesses
segmentos.

As metas quantitativas foram ajustadas para fazer frete às limitações de expansão de

polos de apoio presencial impostas pela Regulação do setor, e que foram vivenciadas nos

dois primeiros anos de vigência do PDI, haja vista que o primeiro curso ainda não havia sido
reconhecido nesse período.
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Por outro lado, a curva de aprendizagem adquirida nos dois primeiros anos na

modalidade, permitiu rever o portfólio anteriormente proposto, de maneira que a realidade

que se vivenciou nesse período e a que se projeta para o próximo, encontra-se a seguir
informada.

ANO
2017
2018

Quadro 9 – Previsão de Expansão da EAD
GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Administração

Gestão Estratégica em
Saúde

Ciências Contábeis

Saúde da Família

Engenharia de Produção

Epidemiologia e Saúde

Bacharelado em Teologia

Tecnologias no Ensino
de Português

Ciências Econômicas
Engenharia Civil

Licenciatura em Ciências
Biológicas

Licenciatura em Educação
Física
Licenciatura em Física

Licenciatura em História
Licenciatura em Letras–
Português

Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Química
Serviço Social

Superior de Tecnologia de
Redes de Computadores

Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Superior de Tecnologia em
Gestão Ambiental
Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial

Superior de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos
Superior de Tecnologia em
Gestão Financeira

EXTENSÃO
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Status
Realizado

Superior de Tecnologia em
Logística

Superior de Tecnologia em
Marketing
Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais

2019

Engenharia da Computação
CST em Radiologia

Inovação em
Tecnologias
Educacionais

Tecnologias e suas
contribuições no
Contexto Educacional

Metodologia do
Ensino de Língua
Portuguesa

Mamografia

Gestão de Serviços
de Saúde
Metodologia do
Ensino de Ciências e
Biologia

2019

Aperfeiçoamento
em Gestão de
Marketing

Aperfeiçoamento
em Gestão de
Logística Integrada

Aperfeiçoamento
em Gestão de
Recursos
Financeiros

Aperfeiçoamento
em Gestão de Capital
Humano
Gestão de
Marketing e
Logística Integrada
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Radiologia Digital

Em revisão para
o PDI 2020-2024

Tomografia

Saúde, Educação e Meio
Ambiente
Gestão Hospitalar

Tecnologia no Ensino
Religioso

Tecnologia nos Cursos
Profissionalizantes
Gestão Prática de
Hotelaria

Realizado

Gestão de
Marketing e
Finanças

Gestão de
Marketing e Pessoas

Gestão de Pessoas e
Logística Integrada

Gestão de Pessoas e
Finanças

Gestão de Logística
Integrada e Finanças

MBA em Gestão
Essencial
(Composto por 3
diferentes
aperfeiçoamentos,
sendo, no total: 4
cursos)

MBA em Gestão
Avançada
(Composto por 4
aperfeiçoamentos)

Para atingir as metas estabelecidas, está projetada uma expansão quanti-qualitativa

do corpo docente (professores tutores), dos tutores e do corpo técnico-administrativo, que

se dará de forma controlada, de acordo com o crescimento da base de alunos e na medida da

revisão de processos, introdução de modelo de trabalho padrão em todos os polos e
implantação de novas tecnologias. A partir desta equação, a projeção está na proporção de
35% do quadro em relação ao atual.

A partir de 2017, a UNIGRANRIO iniciou a expansão dos Polos de EaD, tendo como

meta a implantação de 15 (quinze) novos polos em 2017, 25 [JP1] (vinte e cinco) novos polos

em 2018 e 50 (cinquenta) novos polos em 2019, perfazendo o total de 100 (cem) polos EaD,

considerando os polos próprios, em municípios das regiões sudeste, preferencialmente. A
81

consecução dessa meta, condicionada à legislação, significa um crescimento de 900% em

relação ao primeiro credenciamento institucional em EaD.

No quadro abaixo, segue o quadro com o acréscimo de polos:

Qtd. de Polos Cadastrados

30
24

8

2017

2018

2019

Fonte: Sistema e-MEC/mar. 2019

Para suportar a ampliação da oferta da EaD, a Universidade possui uma política de

expansão e atualização das tecnologias da informação e demais recursos materiais por meio
de investimentos na aquisição e manutenção dos recursos tecnológicos de comunicação,

mobiliário, acervo bibliográfico, equipamentos de hardware e software; melhoria e expansão
da infraestrutura física; remuneração de docentes e pessoal técnico-administrativo.
2.5.5 Objetivos e metas para a gestão das atividades-meio

Na gestão de tais atividades, são considerados de forma ampla os serviços que dão

suporte à comunidade acadêmica para a realização de seus objetivos educacionais. Pela

complexidade da gestão universitária e a opção da UNIGRANRIO pela adoção de unidades
especialistas para o gerenciamento de cada área responsável pelo respectivo serviço, os

desafios da integração dos sistemas, padronização de processos, tarefas e atividades, o
cuidado e preservação do patrimônio, a padronização, modernização e agilização dos

sistemas de comunicação e tecnologia da informação, a gestão de pessoas e das finanças
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institucionais, vão proporcionar um conjunto harmônico que se utilize das sinergias geradas
no conjunto da realização destas funções, possibilitando a otimização dos recursos

institucionais, ao mesmo tempo em que lhes confere consistência e coerência administrativa.
As unidades especialistas que executam as ações que permitem a gestão integrada da

instituição estão divididas nas seguintes áreas: Operações, responsável pela gestão dos

campi e unidades, cuida de toda a infraestrutura física e manutenção; Marketing, responsável
pela comunicação Interna e Externa; Recursos Humanos; Administração Acadêmica,
responsável pelas rotinas de registro acadêmico e apoio ao Procurador Institucional; Gestão
Financeira e Orçamentária; Tecnologia da Informação, responsável pela infraestrutura de TI.

Para a formulação dos objetivos da área de gestão, foram consideradas a centralidade à
missão, as políticas institucionais e, principalmente, a melhoria contínua dos pontos fortes e
o atendimento às fraquezas constatadas nos relatórios de autoavaliação institucional.
2.5.5.1 Patrimônio dos Campi e Unidades
1. Formulação de Plano Diretor dos campi da UNIGRANRIO visando a realização da

expansão institucional, a otimização dos espaços físicos, a melhoria das condições de

acessibilidade para deficientes, o redimensionamento dos espaços educacionais —
salas de aula, bibliotecas e laboratórios — e a humanização dos espaços comuns;

2. Reavaliação de bens patrimoniais;

3. Melhoria da oferta e do controle dos serviços de segurança, inspetoria, limpeza,
manutenção, mensageria, transporte e malote.

2.5.5.2 Comunicação interna e externa
A UNIGRANRIO consolida todo o trabalho efetuado pelos serviços que compõem a

rede de comunicação institucional e de outras instâncias que, igualmente, contribuem para

o diálogo da comunidade universitária com a sociedade, por meio do Departamento de
Comunicação e Marketing e do Departamento de Recursos Humanos.

O setor se incumbe da gestão da informação, comunicação e memória como

transversal à Universidade. Dotado de estrutura adequada e formação de equipe
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multidisciplinar, atua de forma que sejam garantidos e efetivados os fluxos de informação

entre diferentes públicos internos e externos, articulando os processos de colaboração,
interatividade e democratização da comunicação e da cultura e o uso dos recursos.

O investimento na tecnologia da informação, incluindo aquisição de equipamentos,

instalação de redes e de sistemas teve uma importante contribuição para a comunicação
interna, na integração de informações e no diálogo entre banco de dados. Cabe destacar um
avanço com o desenvolvimento da rede intranet, com a criação do Portal UNIGRANRIO,

atendendo alunos, docentes e funcionários.

Diante do papel e os avanços da tecnologia da informação e da comunicação, o

processo de relacionamento externo, que trata diretamente com alunos e público potencial,
prioriza as mídias e canais de comunicação – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Blogs,

e o processo interno, que trata diretamente com professores e funcionários administrativos,
é feito pela – Diretoria de Recursos Humanos (DRH). O Departamento de Comunicação e

Marketing executa todas as ações de comunicação institucional apoiada pelos setores de TV

UNIGRANRIO, Rádio UNIGRANRIO, Agência Escola Marco Zero, e pelo Ambiente de

Relacionamento Corporativo (ARCO).

O Departamento de Comunicação e Marketing conta ainda com a Assessoria de

Imprensa que atua no relacionamento entre a UNIGRANRIO e a mídia externa e, também, na
produção de notícias veiculadas para toda a comunidade nas principais mídias utilizadas

para a comunicação institucional, incluindo o site http://www2.UNIGRANRIO.br/noticias/ .

Além de divulgar notícias nessas mídias, atende à imprensa de todo o país, fornecendo

informações e indicando fontes na UNIGRANRIO para o jornalismo, intermediando a

participação de professores e pesquisadores da Universidade em entrevistas e consultoria
de publicações de relevância científica, política, social e econômica.
As principais metas para o setor são:

Quadro 10 - Metas para a Comunicação Interna e Externa
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Nº
1

2

3

4

5

Meta

15

Ampliar o uso e o desenvolvimento de ferramentas
inovadoras de tecnologia de informação e
comunicação como estratégia de comunicação
interna e externa, especialmente daquelas pautadas
no conceito de mídias sociais;

x

Realizado

x

Realizado

Estruturar a produção de conteúdo voltado para os
múltiplos canais internos e externos à Universidade
(teledifusão aberta, cabo e Internet, rádio e TV
UNIGRANRIO);

x

Realizado

Realizar plano de marketing que permita melhor
compreensão da relação da Instituição com seu
público em diferentes localidades geográficas, de
estratégias de comunicação e a consolidação da
imagem da UNIGRANRIO;

Executar processos de obtenção e disseminação de
indicadores quantitativos e qualitativos relativos à
comunicação interna e externa, resultando em
processos estratégicos que aumentem a visibilidade e
a transparência da Instituição;

Coletar, analisar informações relativas aos cursos de
Graduação, Pós-graduação oferecidos e demais
atividades e serviços da UNIGRANRIO em línguas
estrangeiras (espanhol e inglês) para o
desenvolvimento de produtos de comunicação
visando o reconhecimento da UNIGRANRIO no
âmbito internacional.

16

17

18

x

19

Status

Realizado

x

Em
realização

Fonte: PROC/2016

A comunicação institucionalizada efetiva-se em vários produtos de mídia, ampliando

a visibilidade da Universidade dentro e fora dela, tais como: Campanhas de venda de
produtos – Graduação, Pós-graduação Lato e Sctrito Sensu e Extensão em jornais, TVs,
Rádios, Mídia Digital, Mídia Exterior e ações específicas para cada unidade.
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2.5.5.3 Tecnologia da informação
A Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, reporta-se à Reitoria, e presta apoio

técnico-operacional, no âmbito de sua competência, a todas as unidades da UNIGRANRIO. A

DTI tem como principal objetivo promover facilidades e soluções relacionadas ao uso da
Tecnologia da Informação através do desenvolvimento de Sistemas de Gestão, aplicação de
Banco de dados, planejamento, implantação e manutenção de infraestrutura de redes,
internet e telefonia como também a disponibilidade de acesso imediato à informação.

Dentre as ferramentas existentes pode-se destacar o Portal Educacional, que trata de

forma eletrônica todas as rotinas acadêmicas e financeiras do aluno de Graduação e Pós-

Graduação, desde sua inscrição até a formatura. Esta ferramenta é dividida em segmentos de

negócio em que atende aos gestores, coordenadores acadêmicos e funcionários técnicoadministrativos. Possui um módulo que oferece um conjunto de serviços ao corpo docente

da instituição, dentre eles o lançamento de notas e faltas, envio de e-mail aos alunos de suas
turmas e possibilidade de disponibilizar material de aula e pesquisa aos alunos da turma em
que ministra aula, e por fim um módulo de autoatendimento ao aluno, onde ele pode verificar

o seu histórico acadêmico e financeiro, se comunicar com o seu professor, solicitar
documentação e declarações de forma eletrônica à secretaria acadêmica e se inscrever em
disciplinas. Os sistemas da UNIGRANRIO possibilitam fornecer dados consolidados em

diversos formatos e visões, tornando-se assim uma ferramenta de apoio à tomada de

decisões gerenciais.

Além dos serviços prestados pelo Portal, a Instituição possui um sistema de

informações acadêmico-financeiras próprio, desenvolvido e mantido pela DTI, visando o

atendimento customizado, de acordo com o seu modelo de gestão. O sistema realiza a gestão
integral dos alunos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão, sistema de controle

do vestibular, cadastro de turmas, administração da carga horária contratada dos

professores, cadastro dos cursos, currículos e disciplinas oferecidos na graduação, pós-

graduação e extensão, sistema de gerenciamento das bolsas de estudos oferecidas aos
alunos, sistema de coleta de dados fornecidos ao MEC: censo anual e ENADE, sistema de

cobrança dos alunos inadimplentes, sistema de PDV online, Sistema de atendimento das
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clinicas odontológicas e de fisioterapia, sistema de atendimento aos clientes da disciplina
práticas jurídicas e controle de estágios.

Adicionalmente, a DTI também possui a responsabilidade de administrar os sistemas

adquiridos de parceiros externos instalados na Universidade, promovendo a integração
entre as bases de dados dos sistemas terceirizados com a base de dados UNIGRANRIO e

também realizar a interlocução entre a necessidade do cliente interno e o fornecedor do
software adquirido. Os sistemas terceirizados adquiridos pela UNIGRANRIO são: ERP

(Enterprise Resource Planning) fornecido pelo fabricante MXM, Folha de Pagamento (Gestão
de Pessoas) fornecido pela Senior, Sistema de análises clínicas Esmeralda desenvolvido pela

TCM Informática que está em fase de migração para o sistema de análises clínicas
desenvolvido pela empresa MV, sistema de Gestão de Bibliotecas desenvolvido pela PUC-PR,

o Sistema de Gestão de Ambulatório desenvolvido pela Otávio Sistemas e o LMS D2L (Desire
to Learn). A UNIGRANRIO implantou em 2015 o CRM (Customer Relationship Management -

Gestão de Relacionamento com o Cliente), conforme previsto no PDI 2015-2019, que ajudará
a entender melhor o comportamento dos alunos para que seja possível desenvolver
relacionamentos mais fortes e duradouros.

A previsão para o biênio 2018-2019 é ampliar a utilização do CRM em outras áreas

para aprimorar a qualidade dos processos de relacionamento.

A partir de 2017 a Universidade vem buscando potencializar a qualidade dos serviços

educacionais investirá em novas parcerias como a Blackboard especialista em soluções de e-

learning e o SGP - Sistema de Gestão de Provas/ Starline para a otimização do processo de
criação, aplicação e correção de provas.

Durante muitos anos os processos operacionais geraram milhares de documentos.

Mantê-los, organizá-los e armazená-los implica em alto custo operacional. Fatores como
espaço físico, risco de perda, dificuldade de manuseio, dificuldade de acesso às informações
motivaram o departamento de TI a iniciar um projeto piloto de gerenciamento eletrônico de
documentos que consiste de um conjunto de tecnologias que permite a uma empresa

gerenciar seus documentos em forma digital. Os principais benefícios são: velocidade e
precisão na localização de documentos, melhor qualidade no atendimento ao cliente,
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gerenciamento automatizado de processos, minimizando recursos humanos e aumentando
a produtividade e melhor aproveitamento de espaço físico. Segue o quadro com as metas
realizadas entre 2015 e 2018 e as previstas para 2019.

Quadro 11 – Metas para a o Setor de Tecnologia da Informação
CRESCIMENTO
META
2015
Implantação da Intranet
100%
Implantar uma ferramenta de colaboração
30%
Implantação de gerenciamento eletrônico de documentos
10%
Controle de presença via biometria
20%
Outsourcing do Data Center
100%
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
2015

META
Link Internet
Rede MPLS
PABX Avaya
Estrutura de pessoal
Estrutura tecnológica
Laboratórios de Informática

2016

2017

2018

60%
25%
80%

100%
40%
100%

60%

2016

2017

2018

5%
10%
25%
20%

20%
10%
10%
10%
30%
15%

113%
20%
20%
20%
25%
15%

5%
10%

2019
100%
100%
100%
20%
100%

Responsável
03/06/2019
Silvio
Silvio
Viola
Lucas/Silvio
Borges

2019
100% Borges/Lucas
100% Borges/Lucas
100%
Silvio
100%
Viola
100%
Borges
Silvio
100%

Histórico de ações
Implantação do ARCO em 2015, divulgação e treinamentos dos funcionários
Implementação do Google Drive
Contrato com a Positiva em fevereiro de 2016, para a implantação do GED
Realizado somente na reitoria
Contrato em maio de 2017, Implementado em Setembro de 2017

Contrato em maio de 2014, Implementado aumento de velocidade de 500Mbps para 1 G, em Maio
de 2019
Contrato em novembro de 2013, renovação em setembro de 2019
Renovação de contrato em Maio de 2019
Contração do novo Diretor de TI em Março e Gerente de BI em Maio
Implementação de links de contigência de internet em setembro de 2017
Renovação do parque de máquinas no abril de 2017, contrato de 36 meses

Fonte: DTI. Dezembro/2018.

-Adequação do Sistema de Gestão Acadêmica às especificidades da EaD
O Portal da UNIGRANRIO tem por finalidade prover uma ferramenta ágil, inteligente,

de fácil utilização, baseada em tecnologias da Internet para dar suporte às atividades

acadêmicas da Instituição no âmbito da Educação. Trata-se de um ambiente de

conhecimento, ensino e aprendizagem, com o intuito de possibilitar a criação de novos
relacionamentos, viabilizar o uso das TIC no processo ensino-aprendizagem e instigar a
aprendizagem e levar informações atuais a todos que participam da vida acadêmica

Os professores e tutores são automaticamente registrados no Portal após terem seu

processo de contratação finalizado pela Divisão Recursos Humanos - DRH. Para utilizarem
os serviços oferecidos pelo sistema, basta cadastrar sua assinatura eletrônica.

Cada usuário no Portal tem uma identificação única, podendo ter diversos perfis. Os

perfis foram definidos para agregar um conjunto padrão de funcionalidades e serviços. A um
mesmo usuário, pode ser atribuído mais de um perfil. Ao se logar no Portal (validada a

credencial do usuário), o sistema permite que o usuário se alterne entre as atuações que lhe
são pertinentes em cada perfil.
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2.5.5.4 Biblioteca
Aprovada em 01 de março de 2011, através da Resolução nº 001/2011 pelo Reitor, a
estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas é vinculada diretamente à Reitoria, e conta
com um Núcleo de Coordenação de Bibliotecas-NCB, 11 (onze) Bibliotecas e uma Unidade de
Conservação e Restauração de Documentos – UCORE.

No presente aditamento registra-se a descontinuidade de uma biblioteca, das 11
(onze) informadas no aditamento de 2016 ao PDI 2015-2019. Ela foi descontinuada em
função da extinção da unidade Penha (Rio de Janeiro), cujas informações foram devidamente
atualizadas no cadastro da IES no sistema e-MEC.
O Núcleo de Coordenação de Bibliotecas – NCB, é responsável pela
operacionalização de forma integrada das Bibliotecas e da UCORE, atualização do acervo de
livros, multimídia, bases de dados e plataformas de livros virtuais, treinamento das equipes
técnicas, viabilização de treinamentos para a comunidade acadêmica em bases de dados,
plataformas de livros virtuais, Normas da ABNT e definição de normas e padrões de
funcionamento.

As Bibliotecas são espaços fundamentais de estudo, pesquisa e aperfeiçoamento
intelectual de alunos, professores, funcionários da UNIGRANRIO e do Colégio de Aplicação.
Atualmente em número de 11, estão localizadas nos Campi e Unidades da UNIGRANRIO e são
administradas por um Bibliotecário. A Biblioteca Central, também, atende a alunos e
professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Federal de Ensino Fundamental e Médio
do Município de Duque de Caxias.
As Bibliotecas têm como principais objetivos:

· Garantir informações precisas e imediatas em linguagem acessível à comunidade
acadêmica na busca na excelência no atendimento.

· Capacitar e dar autonomia aos alunos no desempenho de suas atividades de ensino
e pesquisa ampliando sua competência informacional.

A Unidade de Conservação e Restauração de Documentos - UCORE é responsável pela
preservação do acervo e restauração de livros de todas as Bibliotecas.

As metas da biblioteca foram mantidas, e o Quadro a seguir informa a execução do
quinquênio de vigência do Plano, incluído o exercício de 2019 (previsão). Observa-se que
todas as metas projetadas para o quadriênio foram atingidas.
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Quadro 12 - Metas para a Biblioteca
METAS

AÇÃO

PRAZO 2015-2019

º
Atualizar

do

Realização
de
ajustes
na
versão 8.1

Atualização
do
Sistema Pergamum para a
versão 9

Integrar

das

Estudo
avaliativo
da
viabilidade
do
processo
de
integração
das
plataformas.

Início da integração
das plataformas de livros
virtuais Minha Biblioteca e
Biblioteca Virtual Pearson.

Início
procedimento

Continuação
procedimento.

Sistema Pergamum.

tema

Sis

Pergamum
plataformas de livros
virtuais:

Minha

Biblioteca e Biblioteca
Virtual Pearson.

Inserir capas

de livros pertinentes
ao acervo.

Incluir foto no

cadastro de usuários.

Enviar

comprovantes
empréstimos,
devoluções

de
e

Estudo
avaliativo
da
viabilidade
do
processo
de
inclusão de fotos.
Início
procedimento

de

reservas de livros para
o email dos usuários.

do
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do

do

Início
do
cadastramento de usuários
com a inclusão de foto.
Continuação
procedimento

do

º

METAS

Equipar

Unidade

Conservação

AÇÃO

a

de

e

Restauração

–

Manter

o

UCORE.

Programa

Conservação

de

e

Restauração dos
acervos

Bibliotecas

UCORE

das

-

PRAZO 2015-2019

Adquirir equipamentos

para

um

melhor

desempenho

atividades da Unidade.

das

Restaurar e encadernar

livros.
às

Realizar Visitas técnicas
Bibliotecas

avaliação dos acervos.

METAS

para

AÇÃO

Aquisição
de
armário para guarda
de materiais

Aquisição
de
uma
guilhotina COPIATIC 300F

Realizadas 2.703
restaurações e 805
encadernações

Realizadas
restaurações
encadernações

Realizadas
3
visitas técnicas para
avaliação
dos
acervos
das
Bibliotecas

e

1.850
710

Realizadas 11 visitas
técnicas para avaliação dos
acervos das Bibliotecas.

PRAZO 2015-2019

º

Capacitar

as

equipes

das

através

de

Bibliotecas

Realizar

Reuniões

Palestras,

Técnicas

Treinamentos

e
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· V Reunião de
Bibliotecários

·
VI Reunião
Bibliotecários

·
Treinamento:
Plataforma de Livros
Virtuais
Minha
Biblioteca.

·
Treinamentos:
Plataformas
de
Livros
Virtuais e Bases de Dados

·
Treinamento:
Princípios
de

de

· Treinamento: Pergamum
– Inclusão de capas dos
livros

combate a incêndio
ministrado
pela
equipe de Segurança
do Trabalho da
UNIGRANRIO - Sr.
Cherman Henrique
da Cruz e Sr. Robson
Carlos Mury Banni

treinamentos e
palestras.

METAS

AÇÃO

· Treinamento: Bases de
Dados
de
Teses
e
Dissertações- BDTD
·
Palestra “Panorama
Histórico do Município de
Duque de Caxias: uma
história sobre trilhos” –
Palestrante: Profª. Tania
Amaro.

PRAZO 2015-2019

º

Divulgar

Biblioteca Virtual

eventos,

produtos e serviços

· Converter 100%
do acervo dos cursos
de EaD para livros e
periódicos digitais.

· Divulgação de eventos
culturais

· Divulgação de periódicos
Divulgação
de
online dos cursos
eventos culturais
· Solicitação de fichas
·
Divulgação de
catalográficas
para
periódicos online dos
trabalhos acadêmicos
cursos
·
Solicitação de
fichas catalográficas
para
trabalhos
acadêmicos

Nº

METAS

Integração

AÇÃO

das

Divulgar Eventos

Bibliotecas com a

Culturais

Acadêmica

realizados

Comunidade

PRAZO 2015-2019

Acadêmicos
Bibliotecas

e

nas

· Exposição fotográfica –
Colômbia: um encontro
com seu povo
· Mostra Como Ver

· Exposição da Bíblia
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· Curso de Medicina –
Exposição de trabalhos

·
Curso de Ciências
Biológicas – Exposição de
trabalhos

· Exposição estilos de
Liderança

· Curso de MedicinaApresentação de trabalhos
· SEPEX 2015

· Exposição Permanente
45 anos da UNIGRANRIO

·
I Expo Morfo de
Ciências Biológicas

·
Expo
Diários:
Apresentação de diários
customizados
· Curso de EnfermagemSeminário

· Curso de Biomedicina –
·
TAI-Trabalho
Atividades Integradas
Acadêmico Integrador
·
Compartilhando a
· SINCTEC 2015
Cidade:
Tradição
e
·
I
Jornada
de Modernidade
Biomedicina
· Curso de Medicina· I Seminário Temático na Apresentação de trabalhos
Área Farmacêutica
· Curso de Medicina :
· Seminário do Curso de Projeto Cuidados em Saúde
Medicina
· Curso de Enfermagem:
· V Seminário de Justiça, Incorporando ações de
Igualdade
Racial
e Enfermagem em Pesquisa.
Educação
· Curso de Farmácia –
· Inovação e Criatividade: Trabalho Integrado
A reinvenção do Clip
·
CST RadiologiaApresentação do TCC

· Tarde de Autógrafos –
Ex-aluno do Curso de
Administração,
Fábio
Queiroga

METAS

AÇÃO

PRAZO 2015-2019

º

Base de Dados de

Teses

Dissertações
BDTD.

e

–

Incluir

Teses

Dissertações

UNIGRANRIO

e

da

· Início do procedimento
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· Atualização do Software
para “TEDE 2”
·
Continuação
procedimento

do

METAS

AÇÃO

PRAZO 2015-2019

º

Treinamentos

em Base de Dados,

Plataformas

de

Livros Virtuais e

Realizar

Treinamentos para
alunos.

Normas da ABNT.

METAS

·
Realizados
55
treinamentos
com
a
·
Realizados
77
participação
de
1.739
treinamentos
com
a
alunos
participação de 2.260
alunos

AÇÃO

PRAZO 2015-2019

º

Manter

Programa

atualização
acervos

o

de

dos
das

Bibliotecas com o
recebimento

de

doações de livros
das editoras.

Manter contato com

os

Setores

Divulgação

das

Editoras solicitando

de livros das áreas
dos

oferecidos

Cursos
pela

AÇÃO

PRAZO 2015-2019

º

Manter

atualizado

o

· Recebimento de 119
livros

envio de lançamentos

UNIGRANRIO.

METAS

de

· Recebimento de 218
livros

Atualizar os cursos

com recebimento de

· Total de atualização
realizada:
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acervo

bibliográfico
cursos.

dos

doações,

aquisição

de títulos novos e
atualização
edições.

de

118.309 títulos

226.341 exemplares

Fonte: NCB/2018

· Total de atualização
realizada:
120.676 títulos

231.137 exemplares

2.5.5.5 Finanças
1. Ampliar fontes de captação de recursos visando redução de custos e fontes não
onerosas;

2. Integrar todos os sistemas de apoio que gerem compromissos fiscais / financeiros
para a Instituição;

3. Integrar informações contábeis e financeiras;

4. Ampliar o suporte de informações financeiras para a melhoria das projeções e análise
de novos projetos;

5. Melhorar as condições de compra dos insumos;
6. Revisar os contratos;

7. Controlar os níveis de inadimplência;

8. Melhorar e monitorar controles gerenciais;

9. Buscar / desenvolver mecanismos de financiamento ao aluno.
2.5.5.6 Gestão de Pessoas
O modelo de gestão de pessoas da UNIGRANRIO tem como missão a prestação de um

serviço de excelência e gerador de resultados para a Instituição, por meio do contínuo

desenvolvimento de todos os colaboradores – corpo docente e técnico-administrativo, bem
como de suas lideranças, propondo soluções estratégicas, que suportem o desenvolvimento
sustentável do negócio.
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Figura 11 - Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas

2.5.5.6.1 Objetivos da Divisão de Recursos Humanos (DRH):
1. Contratar

profissionais

com

perfil

e

competências

comportamentais alinhadas com a cultura organizacional;

técnicas

e

2. Implantar núcleo de educação corporativa, que amplie as perspectivas de
crescimento pessoal e profissional de todos os colaboradores;

3. Gerir a administração de pessoal em seus aspectos legais e sindicais, em
como os acordos trabalhistas;

4. Propor políticas e diretrizes de gestão estratégica de pessoas;

5. Buscar uma política de remuneração equiparada ao mercado de atuação,
coerente a qualificação professional e com os resultados atingidos.

6. Atuar no processo de profissionalização da Organização, desenvolvendo as
liderançasparaatuaremnainstalaçãodeumaculturadegestãoempresarialco
m

focoemresultadoseconquistaremoengajamentodetodososcolaboradores;
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7. Implementarprogramasdeavaliaçãodeperformanceegerirseusconsequent
es planos de desenvolvimento individual e de equipe;

8. Desenvolver a área de Comunicação Interna e Endomarketing;

9. Construir e gerir base de informações sobre docentes, alinhada às
diretrizes e decisões da Comissão de Carreira Docente (CCD);

10. Monitorar o clima organizacional e propor ações de alinhamento aos
valores e objetivos da Universidade;

Atuar junto à Reitoria, Pró-Reitorias e Diretorias da Universidade, contribuindo

efetiva e estrategicamente para os objetivos e resultados da Universidade.
Organização do Trabalho

Para cumprimos com os objetivos propostos para a Diretoria de Recursos Humanos,

organizamos o trabalho por Núcleo de Atuação, a saber:

Figura 12 – Organograma Espaço RH

2.5.5.6.2 Metas
Quadro 13 – Metas para Gestão de Pessoas

As metas foram revistas de 18 para 12, com a supressão de algumas voltadas para a
projeção de imagem de mercado (participação de destaque em rankings, por ex.) e
acrescentou-se uma relacionada ao reexame do propósito da instituição.
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Metas para Gestão de Pessoas

Prazo

1.
Implantar Avaliação de desempenho por
competências de funcionários docentes e administrativos.

A partir de 2015,

3.
Implantaroesocial(SistemadeEscrituraçãoFiscalDigitaldasObrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).

A partir de 2015

2.
Reestruturar o plano de C&S e desenvolver
Estrutura para Segmento de Saúde (PDC).

4.
Implantar ponto eletrônico para funcionários
administrativos e docentes.

Em andamento

A partir de 2019

Reprogramada
para o PDI 20202024

A partir de 2015,

7.
Customizar os módulos do sistema ERP Senior:
(C&S,T&D, saúde e segurança).

A partir de 2015,

9. Implantar indicadores de desempenho por meta.

A partir de 2017

Rever plano de carreira do magistério superior.

realizada em
2016

A partir de 2019

5.
Atualizar política e manual de administração de
pessoal.
6.

Status

Realizada

realizada em
03/2019

A partir de 2019

Em andamento

A partir de 2018

Em andamento

10. Redefinir modelo de contrato docente.

A Partir de 2019

Realizado

12.Instituir avaliação 360° articulada aos indicadores da
CPA + Plano de trabalho individual

A partir de 2019

8. Implantar programa de remuneração por metas e
objetivos.

11. Instituir modelo de gestão por propósito
Fonte: DRH/2019

A partir de 2019

realizado em
2018

Em andamento
Em andamento
realizado

2.5.6 Avaliação Institucional
2.5.6.1 Objetivos
Os princípios definidos no Plano de Autoavaliação Institucional da UNIGRANRIO têm

como referência as dimensões estabelecidas na Lei do SINAES, traduzidas nos seguintes
objetivos, para o período de 2015-2019.
Objetivo Geral
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Oferecer à comunidade universitária, subsídios para a dinâmica do processo de

reflexão e transformação do projeto acadêmico – institucional da UNIGRANRIO,

possibilitando assim a valorização de suas potencialidades, o atendimento às necessidades
da comunidade e a melhoria contínua das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Objetivos Específicos

● Sensibilizar a comunidade para a importância da avaliação institucional e sua
integração com a missão da Universidade;

● Desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento, na universidade, da cultura
de avaliação institucional e, em especial, da integração dos campi e unidades fora da
sede;

● Sistematizar e analisar os dados institucionais, produzindo informações fidedignas
capazes de subsidiar e melhorar a gestão institucional (planejamento e
implementação);

● Criar um banco de dados e informações que subsidiem a análise das dimensões que
se constituem no objeto de processo de avaliação;

● Construir metodologias de avaliação que permitam aos diferentes setores da
Instituição desenvolver, de forma sistemática e contínua, projetos de autoavaliação;

● Dar subsídios à tomada de decisões que estimulem o aprimoramento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, bem como aquelas que lhes dão suporte.

● Dar suporte à Instituição para o atendimento e acompanhamento das avaliações
externas.

● Dar maior visibilidade à atuação da Universidade, divulgando os resultados da

autoavaliação e reafirmando seus compromissos com a qualidade e relevância social,
num diálogo contínuo com a sociedade civil.

● Estimular e reconhecer as iniciativas da comunidade universitária relacionadas à
avaliação e que estejam alinhadas com as diretrizes do SINAES.

2.5.6.2 Metas
O PDI (2015-2019) surge como uma proposta de construção coletiva do futuro da

UNIGRANRIO, tendo por âncora o desenvolvimento alcançado pela Instituição em seu
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processo histórico, mas considerando que ainda há muito a avançar, principalmente em
função das grandes transformações do mundo contemporâneo.

Tal projeto se sustenta na perspectiva de a comunidade voltar-se à constante busca

de identificação dos caminhos a serem trilhados e das ações a serem realizadas para que a

Instituição se coloque à frente no ininterrupto processo de produção e disseminação de
conhecimento e para que continue a se destacar por sua competência acadêmico-científica e

seu compromisso social. E, dessa forma, consiga atender aos atuais e aos futuros desafios
que se apresentam às universidades brasileiras, dentre os quais destacamos a redução das
desigualdades e a democratização do acesso ao conhecimento.

É certo que o processo de construção de um PDI não se caracteriza efetivamente como

um processo de avaliação institucional, mas a análise crítica da instituição nos seus
diferentes aspectos é parte determinante do processo de definição de metas e diretrizes e

assim, a avaliação torna-se um elemento implícito nas diferentes decisões tomadas.

A avaliação institucional tem um caráter educativo, de melhoria e de autorregulação.

Deve buscar compreender a cultura e a vida de cada instituição em suas múltiplas
manifestações. Essa é a compreensão que leva a CPA a estabelecer como metas revistas para
aditamento:
Nº

Quadro 14 – Metas para a CPA
Meta

Prazo

Status

1

Alcançar o índice de 75% do universo de alunos da UNIGRANRIO
como respondentes dos instrumentos de avaliação.

2015
2017

realizado

Realizado

3

Obter aumento anual de 10% do nível de satisfação geral.

2018

Realizado

2018

Em
andamento
Realizado

2

4
5
6
7

Responder no mesmo semestre letivo a pelo menos 50% das
providências apontadas na análise dos resultados das pesquisas de
satisfação.
Obter conceito =/>4 no item 1.13 (Gestão do curso e os processos de
avaliação interna e externa) nos relatórios de Avaliação dos cursos
visitados pelo MEC/Inep.

2018

Visitar 100% dos cursos em 100% dos campi e Unidades.

2017

Instituir o Click Avaliação anual.

Divulgar a produção de conhecimento da CPA em pelo menos um
evento científico internacional e um nacional qualificados (Qualis –
Capes).

100

2015 à
2019

Realizado

Realizado

8

Manter o Grupo de pesquisa da CPA ativo no diretório de pesquisa do
CNPq.

2015 à
2019

10

Treinar 10.612 alunos por ano para o desenvolvimento de
competência informacional, em colaboração com o Núcleo Central de
Bibliotecas.

até 2019

Promover Encontro Regional de CPAs do Rio de Janeiro, na
UNIGRANRIO, anualmente.

2018

9

11
12

Lançar o anuário estatístico da AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA
UNIGRANRIO, em colaboração com a PROPEP, através do Programa
Institucional de Iniciação Científica.

Instituir o Prêmio Professor Lindonor Gaspar de Siqueira de
Avaliação Institucional da UNIGRANRIO.

Fonte: CPA 2016

2017

2019

Realizado

Em
andamento
Realizado
Realizado

Reprogram
ado para o
PDI 20202024

2.5.7 Expansão
A integração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIGRANRIO com o seu

Planejamento Estratégico é uma iniciativa empreendedora, que tem a intenção de atender
aos interesses de posicionamento e crescimento da área de influência da instituição, baseado
no seu forte compromisso com a sua missão e a vocação adquirida após décadas de exercício

constante e crescente de suas atividades dentro das comunidades onde está situada, o que
lhe permite autointitular-se como instituição que “vai além da sala de aula”. Desta forma, a

instituição julga-se apta a ampliar o seu projeto educacional nas regiões onde a sua influência

e importância já se fazem presentes, e em outras regiões cuja similaridade de características
socioeconômicas e culturais possa favorecer a realização de sua missão institucional,

amparada em valores nos quais se assentam a sustentabilidade, a empregabilidade e o
empreendedorismo.

Dentre as aspirações e estratégia da UNIGRANRIO estão o crescimento e a expansão

territorial, que se dará por crescimento orgânico, considerando os campi, Unidades e polos
atualmente existentes, e também por ampliação e abertura de novos, bem como alguma
aquisição que possa se apresentar como oportunidade.

As alavancas observadas para este crescimento são:

a) O Ensino a Distância - EaD;
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b) Melhoria de Portfólio (combinação de Curso X Campus X Modalidade);
c) Novos Campi/unidades e polos
d) Redução da Evasão para 10%.

A UNIGRANRIO confia também que seus diferenciais percebidos contribuirão para o

alcance destes desafios, são eles:

1. O novo modelo de ensino - que possibilitará o aumento da Trabalhabilidade, a
Customização dos Currículos e Coaching de Carreira;

2. O seu novo modelo de relacionamento com os alunos - que propiciará maior
proximidade e resolutividade;

3. O aumento da capilaridade e conveniência – possibilidade maior de acesso ao

conhecimento a qualquer tempo e lugar, graças aos avanços tecnológicos
implantados;

4. Flexibilidade – Maior e melhores opções de pagamentos das semestralidades,
modalidade de ensino e grades curriculares.

2.5.7.1 Objetivos

São objetivos da expansão física e territorial da UNIGRANRIO:
1.

Explorar as prerrogativas de autonomia universitária previstas no Art. 53 da

Lei 9394/96, e na autonomia de que goza em seus três campi originais - I (Duque de

Caxias, RJ), II (Rio de Janeiro), RJ) e III (Silva Jardim, RJ);

2. Consolidar o projeto educacional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro com
aumento de sua participação na Baixada Fluminense;

3. Estabelecer e organizar novas unidades acadêmicas vinculadas aos campi
estatutariamente reconhecidos;

4. Ampliar a capacidade instalada nos campi e unidades;

5. Atuar em parceria com outras instituições de ensino superior onde haja convergência
de valores, objetivos e identificação de sinergias.
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2.5.7.2 Metas
Visando suportar o plano de expansão da Instituição a Diretoria de Planejamento

Estratégico, foi realizado em dez/2014 um estudo de demanda e oferta por Ensino Superior
nas regiões geográficas do Estado do Rio de Janeiro, considerando os alunos concluintes do
Ensino Médio (público e privado) e demanda reprimida, além da oferta já existente. Como
resultado deste estudo a diretoria entregou um quadro de metas de expansão desdobrado
por semestre dos campi/unidade, existentes que compôs os dados do PDI 2015.

O

comportamento da economia nos dois anos de vigência do PDI determinou a revisão dos

planos de expansão. Em 2016 a IES extinguiu duas unidades (Casimiro e Irajá), enquanto
outras tiveram portfólio reduzido.

Esses movimentos comprometeram a meta originalmente proposta para o ano de

2016, com repercussão para os anos seguintes.

Seguindo estudos de tendência do comportamento da economia, a UNIGRANRIO

revisitou os números e previu sensível redução de demanda em 2017, com lenta recuperação
a partir de 2018. A IES decidiu descontinuar a Unidade Penha Shopping, no Rio de Janeiro,

programada para ocorrer até o primeiro semestre de 2017.

A expectativa de recuperação do número de matrículas está voltada para a

performance das ofertas em EaD.

Quadro 15 – Crescimento Orgânico UNIGRANRIO por Campi/Unidades (presencial + EaD)

Fonte: Plano de Expansão 2017- 2019 – Planejamento Estratégico - Dez/2016
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Considerando o processo de recuperação da economia do estado e do país ainda na

vigência do PDI, a IES manterá a previsão de expansão física por meio de campi/unidade e

polos distribuída pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme apontou o estudo, em todas as

regiões, e com maior intensidade nas regiões metropolitana, centro-sul e norte do estado.

Fora do estado do Rio de Janeiro, a UNIGRANRIO previu e realizou a abertura de polos na

região sudeste, na região sul, em Santa Catarina (Fatenp), e prospecta parcerias em outras
regiões do país para realização no próximo PDI (2020-2024).

Foi realizado também um evento em formato de Feira de Negócios que envolveu as

áreas acadêmicas e as Unidades Geográficas para construção da proposição do novo catálogo
de cursos para o período de vigência do PDI.

Além disso, a UNIGRANRIO prevê como possibilidade de expansão a abertura de

novos campi/unidades/polos de EaD e cursos, nas modalidades presencial e a distância,

incluindo o formato híbrido - Blended Learning, respeitando as prerrogativas da legislação
vigente, nas seguintes regiões do Estado do Rio de Janeiro:

Quadro 16 – Expansão Cursos Graduação, Pós-Graduação e Extensão (em andamento)
Região

Áreas de oferta dos Cursos de
Graduação/Pós-Graduação/Extensão

Metropolitana
Noroeste Fluminense
Ciências da Educação, Letras, Artes e Humanidades
Serrana
Ciências da Saúde
Baixadas Litorâneas
Ciência e Tecnologia
Centro Fluminense
Ciências Sociais Aplicadas
Médio Paraíba
Costa Verde
Fonte: Diretoria de Planejamento Estratégico. Dez/2016.

2.6

Prazo

2017-2019

Diretrizes Acadêmicas e Pedagógicas: Coerência com o PDI

2.6.1 O Ensino na UNIGRANRIO
2.6.1.1 Ensino de Graduação
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
104

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. Assim, 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, 1999) 3

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 no respeito à diversidade e capazes de uma atuação
autônoma e assertiva no mundo do trabalho.

Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico da UNIGRANRIO (PPPI) revela o

direcionamento para uma formação pautada na vivência de situações próprias do exercício
profissional, na interdisciplinaridade 4 e 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. 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
3
4

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

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.
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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 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.

Atualmente, estão sendo ministrados na UNIGRANRIO os cursos de graduação citados
conforme cadastro institucional atualizado regularmente no sistema eMEC.
● 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 5, que o torne qualificado e responsável por gerenciar o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento de sua carreira, capaz de buscar o autoconhecimento, de assumir posições
5 A competência é uma capacidade do indivíduo de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. (Diretrizes Preparação
Exercício ENADE) Na UNIGRANRIO, as competências se constituem em conhecimentos (saber conhecer), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser).

106

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.

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 (DELORS, 1999) 6, 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 decidiu

constituir 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

6 UNESCO - Relatório da Comissão de Educação, 1995. In: DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1999.
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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.

Tendo como foco o desenvolvimento profissional e pessoal 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 7, definido com base em um contexto educacional
significativo, enredado e atualizado, que tem como parâmetros constitutivos:

·

Embasamento legal - contemplar a legislação básica referente ao currículo (DCN e outras) e

·

Condições de Oferta - analisar as oportunidades profissionais para o egresso no contexto

·
·

apresentar a regulamentação da profissão;

macro (nacional) e micro (regional)

Relevância Social - indicar a contribuição para o desenvolvimento regional;

Vocação do curso - indicar a demanda a ser atendida e carências a serem supridas de acordo
com as necessidades da trabalhabilidade;

7 Perfil Profissional do Egresso - corresponde ao domínio de competências para atuar no exercício da profissão.
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·

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 - DCN e ENADE) e

relacionadas à Trabalhabilidade (conjunto de competências exigidas no âmbito do exercício
profissional e que não encontram-se expressas nas DCN), definidas a partir da experiência
profissional dos docentes e validadas por profissionais da área. Essa forma de construção
curricular, encontra-se alinhada com as pesquisas mais recentes da área que afirmam que:

A matriz integrativa toma como foco o perfil pretendido e a partir dele define quais
os saberes o estudante precisa sistematizar ao longo do curso para se constituir com
autonomia, criatividade, criticidade e compromisso social atuando, como sujeito de
sua própria história. Para isto, a partir do perfil, definem-se os eixos sobre os quais
os estudos se farão e a forma de organização dos conteúdos das disciplinas,
enredadas em suas áreas, de forma a criar redes significativas de saberes tanto
cognitivos, quanto procedimentais e atitudinais. Muitas vezes esta organização se
dá em módulos que podem percorrer uma fase ou várias fases do curso, evoluindo
para outros módulos em continuidade e de maior complexidade. (ANASTASIOU,
2010, p. 597-598) 8

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
Profissional e Pessoal, 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 investe em processos de formação continuada dos coordenadores acadêmicos

8

ANASTASIOU, Lea das Gracas Camargos. Desafios da construção curricular em visão integrativa: elementos para discussão.
In: DALBEN, A. I. L. de F. et al. Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte :
Autêntica, 2010. p. 590-611. (Didática e Prática de Ensino).
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e professores, com a finalidade de possibilitar a sistematização dos saberes necessários ao
processo e, de modo colaborativo, conduzir e avaliar o PPC.

● Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas
acadêmicas da UNIGRANRIO
A concepção pedagógica que dá suporte à elaboração das ações, programas e projetos

acadêmicos na UNIGRANRIO é o socioconstrutivismo, postulado por Vygotsky. Essa

concepção defende um processo de ensino-aprendizagem com foco no aluno concebendo-o

como sujeito de seu aprendizado, em permanente busca por autonomia e independência em
relação ao professor. Vygotsky afirmou que o aprendizado ocorre por meio da mediação

social e que esses meios podem ser instrumentos, símbolos, linguagens ou pessoas mais
experientes que orientem o aprendiz. Assim, aprender é “um fenômeno social, um processo

dialético que envolve interagir com outras pessoas, ferramentas e o mundo físico (que

existem dentro de um contexto histórico com significados, linguagem e artefatos culturais
próprios)” 9 (FILATRO, 2009, p. 98) e cabe aos professores atuarem como mediadores da

aprendizagem do estudante, ou seja, colaborarem para a construção coletiva do

conhecimento (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1996) 10, bem como facilitarem a compreensão
de sua aplicabilidade na realidade social e na prática profissional.

Esta concepção pedagógica se apresenta como a mais adequada para o cumprimento

da missão institucional, já que traz em seu bojo a preocupação com o processo de construção
social do conhecimento e a formação do profissional-cidadão que possa intervir como agente
de transformação social e de sua própria realidade pessoal, ao buscar melhorar a qualidade

de vida. Além disso, permite ancorar os currículos nos quatro pilares estabelecidos pela

UNESCO para a Educação do século XXI: 1) aprender a conhecer, ao possibilitar a discussão
e a construção de conhecimentos técnico-científicos e humanos que baseiam a formação de

um profissional generalista e com visão de mundo; 2) aprender a fazer, ao oportunizar o

desenvolvimento de competências a partir do confronto com simulações, vivências e
9

FILATRO, Andrea. As teorias pedagógicas fundamentais em EAD. In: LITTO, F.M.; FORMIGA, M. M. M. (orgs.).
Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.
10
COOL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI,A. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1996.
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práticas assistidas, desde o início do curso; 3) aprender a ser, ao trabalhar a dimensão
atitudinal do conhecimento na prática, propiciando a formação da identidade como pessoa
e como um profissional em desenvolvimento; e 4) aprender a conviver, através de

metodologias que lhes permita vivenciar o trabalho colaborativo e o espírito de equipe,
assumindo a dinâmica da alteridade na convivência com o diferente.

Tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional, o ponto de sustentação

dos currículos da UNIGRANRIO é o conceito de aprendizagem significativa, de Ausubel e
colaboradores (1968), baseado em dois fundamentos: o da contextualização do

conhecimento e o de atribuição de sentidos a ele. Segundo o autor, os indivíduos possuem

na sua estrutura cognitiva conhecimentos prévios, sobre os quais deverão receber novos

conhecimentos, que por sua vez, se modificam e atribuem novos significados àqueles préexistentes. Significa dizer que a aprendizagem é muito mais significativa à medida em que

um novo conteúdo é incorporado à estrutura de conhecimento de um aluno e tem significado
para ele. Assim sendo, os conhecimentos curriculares devem ser potencialmente
significativos para o aluno, do ponto de vista lógico (natureza do conteúdo) e psicológico

(relacionar-se com a experiência que cada um tem), possibilitando aos alunos a construçãoreconstrução do conhecimento de modo cooperativo, por meio da elaboração e da
reestruturação da aprendizagem em contextos da prática social e profissional.

Neste sentido, a concepção de aprendizagem significativa na UNIGRANRIO, aparece

ressignificada em um contexto que leva em consideração também outros fatores, a origem
sociocultural de nossos ingressantes, a responsabilidade social da Universidade e a decisão

de integrar estratégias que garantam uma aprendizagem baseada na prática profissional,

ou seja, a metodologia de ensino da UNIGRANRIO tem como fundamento o desenvolvimento

da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar problemas da prática

profissional, visto a importância da formação dos alunos se ancorar em necessidades reais

que os levem à busca contínua por respostas às mais variadas perguntas. Dessa forma, as
aulas passam a ser dialógicas, centradas na interação entre professores e alunos e na

construção do conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do aluno, o que
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representa um dos princípios norteadores de um paradigma curricular inovador, confirme
afirma Masetto (2011, p. 17) 11:

“Num paradigma curricular inovador a construção do processo de aprendizagem se
orienta pelos princípios da autoaprendizagem e da inter-aprendizagem, da
aprendizagem colaborativa, da aprendizagem por descoberta com pesquisa, da
aprendizagem significativa, da aprendizagem que efetivamente integra a prática
profissional com as teorias e princípios que a fundamentam em todo o tempo de
formação”.

Afirmado este processo educativo no qual o estudante é o protagonista central,

corresponsável pelo seu percurso formativo, e o professor apresenta-se como um facilitador
do processo de aprendizagem, a UNIGRANRIO optou por utilizar as Metodologias Ativas
como uma das principais estratégias pedagógicas, concebendo-as como metodologias
educacionais nas quais “o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado

numa situação prática de experiências, por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e
lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade” (GEMIGNANI, 2012,

p.6) 12. Consiste, portanto, em dar autonomia e responsabilidade ao estudante pela

construção de seu processo de aprendizado através da análise dos problemas advindos da
realidade em que irá atuar e do desenvolvimento de competências para propor soluções e
tomar decisões, de modo colaborativo.

A utilização de Metodologia Ativa representa um desafio para os educadores, pois

implica em capacitar-se para conhecer e aplicar adequadamente os modos de

operacionalização e de avaliação diagnóstica, processual e somativa, com base nos princípios
pedagógicos que sustentam o modelo de ensino-aprendizagem da Universidade.

A definição por estes princípios filosóficos e técnico-metodológicos justifica-se por ir

ao encontro do cumprimento da missão e da visão da UNIGRANRIO, além de sustentar-se

nos pilares estratégicos institucionais - empreendedorismo, empregabilidade e

sustentabilidade – que têm como tema transversal a responsabilidade social e, também, por
11

MASETTO, Marcos T. Inovação curricular no ensino superior. Revista e-curriculum. São Paulo, v.7, n.2, p. 1-20, ago. 2011.
Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum. Acesso em: 22 jun. 2013.
12
GEMIGNANI, Elizabeth Yu Me Yut. Formação de professores e Metodologias Ativas de ensino-aprendizagem: ensinar para a
compreensão. Revista Fronteira das Educação [online], Recife, v. 1, n. 2, 2012. Disponível em:
http://www.fronteirasdaeducacao.org/index.php/fronteiras/article/view/14 Acesso em: 13 abr. 2014.
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estar de acordo com a finalidade da educação expressa na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB) em seu artigo 2º: “o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Esta concepção
fundamenta todos os que componentes dos cursos, projetos e programas da UNIGRANRIO:
os aspectos pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura.

No âmbito do EaD, justifica-se ainda por estar de acordo com o que os Referenciais de

Qualidade para Educação Superior a Distância que preconizam: “o ponto focal da educação

superior - seja ela presencial ou a distância, nas inúmeras combinações possíveis entre

presença, presença virtual e distância - é o desenvolvimento humano, em uma perspectiva
de compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa” (MEC, 2007, p.9).

Por fim, os princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas

acadêmicas da UNIGRANRIO, buscam:

● Desenvolver nos graduandos habilidades metacognitivas e competências para

aprender cooperativamente, apoiadas na troca de ideias e reflexões, em conteúdos
contextualizados e na experiência individual;

● Utilizar ferramentas que possam agregar valor na construção de uma aprendizagem

significativa dos alunos, desenvolvendo-lhes o espírito crítico e a autonomia
intelectual e profissional;

● Criar o hábito de estudos independentes e fornecer-lhes habilidades de

gerenciamento de seu próprio processo formativo, o que lhes incute o hábito de

aprendizagem ao longo da vida e capacidade de adaptação às mudanças do mundo do
trabalho;

● Desenvolver o domínio de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos,
indispensáveis ao exercício profissional e à inclusão na sociedade do conhecimento;

● Desenvolver as características do comportamento empreendedor: iniciativa,
persistência, estabelecimento de metas, compromisso com resultados, busca de

informações, gestão e aproveitamento de oportunidades, rede de contatos,
independência e autoconfiança;
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● Discutir os desafios da formação profissional, resguardando os valores éticos,

estéticos, culturais e morais imprescindíveis ao exercício da cidadania e à
manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária.

● Concepção de currículo na UNIGRANRIO

Para que se promova um processo formativo que atenda à missão, visão e valores da

UNIGRANRIO à luz da concepção teórico-metodológica socioconstrutivista, a organização

curricular dos cursos busca promover a interação e a interatividade entre os atores do
processo educacional para a construção colaborativa do conhecimento e priorizar a

interdisciplinaridade, a flexibilização, a contextualização teórico-prática dos conteúdos e o

desenvolvimento das competências da formação profissional e cidadã. Assim, a concepção
de currículo que sustenta o Projeto Pedagógico Institucional, advém das pesquisas de
Masseto (2011, p.4), o qual conceitua currículo no ensino superior

“como um conjunto de conhecimentos, saberes, competências, habilidades,
experiências, vivências e valores organizados de forma integrada visando a
formação de profissionais competentes e cidadãos, para uma sociedade
contextualizada num determinado tempo e espaço histórico, político, econômico e
social. A noção de currículo apresentada dessa forma é bem abrangente porque
engloba a organização da aprendizagem na área cognitiva, e em outros aspectos
fundamentais da pessoa humana e do profissional: saberes, competências,
habilidades, valores, atitudes e ainda mais: ela mantém a ideia de que as
aprendizagens sejam adquiridas, mediante práticas e atividades planejadas
intencionalmente para que elas aconteçam de forma efetiva” 13.

Cabe ressaltar que essa concepção curricular se materializa no PPC através do

trabalho integrado e colaborativo de todos os docentes, sob a coordenação e o
acompanhamento do NDE, de modo a criar oportunidades para que alunos construam e

reconstruam e se apropriem criticamente do conhecimento; desenvolvam uma autonomia

nos estudos e aprendam a aprender e tenham uma formação profissional e humana, que lhes

garanta inserção no mundo do trabalho e na sociedade. Ao integrar esses conceitos, o ensino
encontra-se voltado também para a articulação da teoria com a prática por meio da pesquisa
e da extensão; para a integração dos conhecimentos por meio da interdisciplinaridade; para

a construção de uma relação de sentidos entre os conteúdos aprendidos e a realidade dos

13 MASETTO, Marcos T. Inovação curricular no ensino superior. Revista e-curriculum. São Paulo, v.7, n.2, p. 1-20, ago. 2011. Disponível em:
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum. Acesso em: 22 jun. 2013.
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alunos e para a inserção deste o início do curso do aluno no contexto sociocultural e político-

econômico e da prática profissional, de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e a
promover o desenvolvimento das competências profissionais requeridas.

a) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO

Projeto Pedagógico “é a sistematização, nunca definitiva, de um processo de

planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar” (Vasconcelos, 2000, p.169) 14.

Nesse sentido, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO traçam
claramente os objetivos, as competências e a organização de um trajeto a ser percorrido pela

comunidade acadêmica a fim de que se atinjam as expectativas pessoais dos alunos bem
como as expectativas sociais por formação de profissionais competentes e cidadãos
socialmente comprometidos.

Para que se promova um processo formativo que atenda a estas expectativas à luz da

concepção teórico-metodológica socioconstrutivista, a organização curricular dos cursos,

estruturada em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas da

sociedade, busca promover a interação entre os atores para a construção colaborativa do

conhecimento e priorizar a interdisciplinaridade, a flexibilização, a aplicabilidade prática e a

contextualização. A concepção pedagógica adotada privilegia contextos de aprendizagem
mais autênticos, para tanto os recursos de aprendizagem planejados para serem utilizados

pelos alunos incentivam a relação entre o conhecimento adquirido e a aplicação na realidade
prática.

Assim sendo, como um dos requisitos essenciais, os PPC buscam desenvolver um

processo de autoavaliação permanente, integrado às diretrizes emanadas da CPA – Comissão

Própria de Avaliação, para que sejam atendidas as reais necessidades do aluno, da
comunidade acadêmica e da sociedade.

14 VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político-pedagógico. 9 ed. São Paulo: Libertad, 2000.
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b)

Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
componentes curriculares
Os cursos de graduação da UNIGRANRIO, por estarem organizados em forma de

matriz integrativa, oportunizam a flexibilidade dos componentes curriculares conforme
expresso nos PPC, de maneira a proporcionar ao estudante o desenvolvimento de

competências de modo a atender suas expectativas e possibilitar-lhe a inserção precoce no

mundo de trabalho. Assim, a flexibilização curricular se caracteriza pela oferta de Unidades
Curriculares Chaves, denominadas Projeto Curricular Articulador (PCA), em todos os

fluxos das matrizes curriculares dos cursos, que tem como objetivo geral criar uma solução

para situações problema da prática profissional, visando a consolidação das competências
da trabalhabilidade, sendo desenvolvidas por meio de projetos interdisciplinares, que

promovam a articulação entre teoria e prática e desenvolvam a capacidade de planejamento
para sistematizar o conhecimento sobre um objeto de estudo e possibilitem a vivência ou a
simulação do desempenho do acadêmico em circunstâncias próximas às de um ambiente

real, como forma de capacitá-los para resolver problemas e tomar decisões em situações
simuladas em ambientes controlados.

O PCA é uma unidade curricular chave porque oportuniza a articulação das

competências das unidades curriculares do fluxo e ao longo do curso (articulação vertical e

horizontal); funciona como “elos de ligação” entre os conhecimentos adquiridos pelo
profissional em formação (aluno) e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, de modo a

garantir sua formação integral; busca desenvolver atividade de pesquisa e extensão que

envolva responsabilidade social e ambiental, preferencialmente, em conjunto com outros
cursos, e estimular o espírito empreendedor; além de estimular a construção do
conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação. Essas unidades consolidam a

construção de um portfólio individualizado, concebido como um conjunto de trabalhos
acadêmicos integradores, desenvolvidos pelos alunos sob a orientação, supervisão e

avaliação de docentes, que objetivam aplicar os conhecimentos construídos no
desenvolvimento das competências pessoais e profissionais expressas no perfil do egresso,

ou sejam visam consolidar as competências para a trabalhabilidade, estando
regulamentadas institucionalmente e definidas no PPC.
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Da mesma forma, as Atividades Curriculares Complementares (ACC) são

componentes curriculares que “possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente
escolar” (BRASIL, 2012, p. 28). Essas atividades são estatuídas por regulamento próprio,
aprovado em CONSEPE (Resolução CONSEPE n.º 40/04 de 7 de julho de 2013) e

compreendem uma dimensão quantitativa e qualitativa com vistas a possibilitar uma

ampliação na formação e seu aprimoramento tanto pessoal quanto profissional nas
diferentes áreas do conhecimento, podendo o estudante participar desde o seu ingresso na

universidade. As ACC atendem, principalmente, aos objetivos de flexibilizar o currículo do

curso; possibilitar à discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e
enriquecimento de seu processo formativo e promover a indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Além das atividades obrigatórias para a integralização curricular, os PPC estabelecem

e orientam a oferta de em elenco de Unidades Curriculares Eletivas e Optativas, que são
unidades que o estudante elege cursar para fins de integralização curricular e enriquecer sua
formação, atendendo ao direcionamento que deseja para sua carreira. Como Unidade
Curricular Optativa, os estudantes podem cursar unidades curriculares de outros cursos, de

acordo com a sua área de interesse, ampliando a sua qualificação para além do currículo da

sua formação profissional. Da mesma forma, os estudantes dispõem de um elenco de

Unidades Curriculares Eletivas, para fins de enriquecimento cultural, de aprofundamento
e/ou atualização de conhecimentos específicos que complementem sua formação
acadêmica. Eles têm a obrigatoriedade de cumprir um determinado número de carga horária
de eletivas ao longo do curso, conforme definido na matriz curricular.

A Certificação Intermediária nos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO representa

a certificação de aquisição de um conjunto de conhecimentos correspondentes a uma ou
mais competências expressas no módulo ou eixo temático do curso e objetiva contribuir para

a trabalhabilidade do estudante durante a sua graduação. O pleito pela certificação
intermediária, quando prevista no projeto pedagógico, é voluntária e para adquiri-la o
estudante deverá se submeter a um processo de avaliação específico. Assim, os alunos
passam a ter a comprovação de um conjunto de competências curriculares alcançadas
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durante o curso, demonstrando um currículo mais robusto e ampliando a sua
competitividade.

A flexibilização curricular na UNIGRANRIO se evidencia na construção de uma matriz

curricular integrativa que exige a incorporação de metodologias de aprendizagem ativa e

requer a organização de atividades e projetos alinhados com a formação humana e

profissional. Assim sendo, a Universidade mantém um processo constante de avaliação,
atualização e inovação dos PPC, já que essa flexibilização é planejada e se concretiza em cada

projeto pedagógico, conforme as especificidades da área de formação e ao perfil profissional
definido para o egresso.

c) MediaLab

A educação tem se reconfigurado a partir das transformações tecnológicas e

econômicas, com isso, o educador precisa se recriar assumindo novas posturas e aprendendo
novas linguagens. É esperado também, que o docente compreenda as implicações das novas
tecnologias de informação e comunicação (TICs) no fazer educativo; promova a construção

coletiva do conhecimento; desperte o interesse do aluno pela pesquisa; acolha diferentes
culturas e necessidades dos alunos; aperfeiçoe seu planejamento; ofereça conteúdos

significativos; avalie o aluno de forma processual e qualitativa; auxilie na formação de
cidadãos críticos e conscientes de sua responsabilidade social.

Assim, tendo consciência de que o processo de ensino e aprendizagem vai além da

transmissão de conhecimento técnico, envolvendo o desenvolvimento de um conjunto de
atitudes e habilidades, a UNIGRANRIO implantou, em 2016, o MediaLab.

O MediaLab aprofunda o conceito de laboratório como espaço de experimentação e

inovação. Tem como finalidade a disseminação, no âmbito institucional, de inovações
didáticas pela produção de material didático e incorporação de tecnologias que tornem a

aprendizagem significativa para os estudantes da Universidade. Busca oferecer subsídios aos
professores que lhes possibilitem melhorar a sua prática pedagógica e novas propostas
metodológicas.

Conta com o aporte profissional de designers, conteudistas, tutores, gestores com

experiência e liberdade de criação. O aporte tecnológico tem como destaque a plataforma

Blackboard, uma das melhores a disposição no mercado, colocada em operação plena em
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2016 para melhorar a experiência do aluno e potencializar o trabalho do professor. Está
disponível para uso em todas as modalidades de ensino.

d) Núcleo de Apoio Metodológico da UNIGRANRIO (NAM)
O Núcleo de Apoio Metodológico (NAM) tem o compromisso de subsidiar a todos os

docentes da Instituição a viabilizarem um processo educativo ampliado, onde o aprendiz e
processo de aprendizagem sejam considerados de forma global. As ações deste Núcleo vêm

atender as demandas que decorrem da grande abrangência da instituição, bem como
decorrentes da natureza de alguns cursos. Para atingir esse compromisso, o Núcleo realiza

diferentes ações que se destinam a suprir as expectativas dos docentes com modelos

pedagógicos que os auxiliem no cotidiano universitário e enriqueçam sua prática educadora,
tendo em vista o aprimoramento dos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes.

O NAM apoia-se na perspectiva de que pode-se aprender com as experiências

alheias no sentido de recriá-las e de que a construção coletiva e rica de significados para o

grupo influi na melhoria do desenvolvimento do projeto pedagógico do curso. Assim, tem
como finalidade a constituição de Comunidades de Aprendizagem de Docentes, baseadas nas

contribuições e diversidade de experiências das “Comunidades de Prática” existentes no
âmbito da Universidade, que compartilham conhecimentos com liberdade e criatividade e
constroem, de modo colaborativo, uma rede de saberes e práticas. Com isso, o NAM

desenvolve, integra e dissemina um repertório de boas práticas, de experiências e

ferramentas que podem ser aplicadas no processo de ensinar e dá suporte aos docentes na
sua prática pedagógica.

O NAM desenvolve um Programa de Capacitação Docente, que tem como objetivos:

• Identificar as demandas de sensibilização e capacitação docente;

• Planejar, desenvolver e avaliar estratégias de qualificação docente, que propiciem

pleno envolvimento dos mesmos no conhecimento, execução e acompanhamento do projeto
pedagógico do curso;
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• Incentivar o protagonismo do professor como responsável por sua profissionalização

como docente;

• Discutir o contexto do trabalho docente na atualidade, com a valorização de práticas

de integração teoria-prática e a tomada de consciência do impacto da sua atuação no
desenvolvimento pessoal e profissional do estudante;

• Capacitar os docentes na utilização de estratégias mais adequadas ao

desenvolvimento da autonomia da aprendizagem, focando na utilização de metodologias
ativas, especialmente a metodologia de projetos, método do caso, problematização e mapa
conceitual;

• Organizar fóruns de discussão docente acerca de temáticas relevantes ao processo de

trabalho docente, com foco na aprendizagem colaborativa;

• Ampliar o estudo de novas metodologias educacionais;

• Organizar e disponibilizar para a comunidade acadêmica um banco de recursos

educacionais, objetos de aprendizagem e materiais didáticos produzidos pelos próprios
docentes.

2.6.1.2 O Ensino de Pós-Graduação
-Aspectos fundamentais da Pós-graduação e Pesquisa na UNIGRANRIO com vistas ao
Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019: Conotações de mudanças, evolução e
crescimento.
A Pró-Reitoria 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. Até dezembro de 2015 a PROPEP coordenava e supervisionava suas ações
através das Diretorias do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, Núcleo do Lato Sensu e
Núcleo do Stricto Sensu.

Em dezembro de 2015, foi instituída a PROPEX, que passou a fazer a política e a gestão

dos cursos de pós-graduação lato sensu, das certificações profissionais e dos cursos de
extensão ofertados para as comunidades e para as empresas (in company).

A criação de uma Pró-Reitoria dedicada à área de pós-graduação lato-sensu e extensão

teve o objetivo de atender a três demandas colocadas pela análise estratégica:
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1. Proporcionar formação continuada aos egressos dos cursos de graduação desta e de
outras instituições, dentro de um novo formato, com a oferta de cursos com melhor
qualidade, preços justos e dentro das expectativas de formação do mercado e dos
alunos;

2. Ampliar a participação da receita desse segmento da educação superior para o
incremento da sustentabilidade financeira da instituição, nas modalidades

presencial, a distância e híbrida (blended learning), por meio de uma gestão eficiente
dos recursos e da expansão da oferta, com ênfase nas parcerias com o setor produtivo
e com os agentes internos, como os diferentes campi, unidades e a Fatenp;

3. Focar os esforços de gestão da PROPEP para os programas, projetos e cursos de

stricto-sensu e na pesquisa, condição primordial para a reafirmação do compromisso
desta universidade com a produção, difusão e aplicação do conhecimento.

A Pró-Reitoria de Pós-graduação lato-sensu e Extensão
A PROPEX, lançada em 01/12/2015, tem como missão propiciar o aperfeiçoamento

contínuo do conhecimento, a fim de dinamizar a formação e o progresso profissional e social
dos indivíduos em suas áreas de atuação. O objeto central da PROPEX é o protagonismo do

interessado, na busca por propiciar um ensino atraente e de qualidade, que atenda aos
desafios colocados para enfrentar as exigências de mercado, oferecendo flexibilidade para
que possa desfrutar desse aprendizado a partir de suas próprias condições de tempo e

necessidade de velocidade impostas pelo ambiente profissional atual. Essa oferta
diferenciada passou a ser realizada por meio de cursos e programas de especialização,
aperfeiçoamento, atualização e extensão.

Os princípios que regem o projeto denominado “Nova Pós” são:
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Figura 13 - Princípios centrais da Nova Pós

Fonte: PROPEX, nov./2016

Figura 14 - Estrutura administrativa da PROPEX

Fonte: PROPEX nov./2016
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Pós-graduação stricto sensu e Pesquisa
Na área de Pós-graduação stricto sensu e Pesquisa, a UNIGRANRIO mantém cinco

programas de Pós-graduação Stricto Sensu recomendados pela CAPES – Administração
(Doutorado e Mestrado), Biomedicina Translacional (Doutorado e Mestrado), Ensino das
Ciências (Mestrado), Humanidades, Cultura e Artes (Doutorado e Mestrado) e Odontologia

(Mestrado). Contribuindo para o alcance das metas, em 2015 foi criado o curso de Doutorado
em Odontologia Clínica e Experimental, ampliando a oferta de cursos para 09 (nove). 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 Humanidades. Todas vêm registrando forte crescimento nos últimos anos,

particularmente em 2015, 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, aqui, a importante participação 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.

A PROPEP permanece em busca da consolidação dos seguintes fundamentos: 1.

Fundamentos conceituais – excelência acadêmica, interdisciplinaridade, inclusão social,

sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo, e ética e respeito como condições
pétreas para o convívio humano e profissional; 2. Fundamentos operacionais – contratação

de docentes pesquisadores Doutores de acordo com critérios de experiência anterior em sua

área específica, avaliação do Currículo Lattes e recomendação de pesquisador de notório
reconhecimento na comunidade científica e isenta de interesses pessoais; 3. Fundamentos

estruturais – corpo técnico e funcional com experiência na gestão da pesquisa, da iniciação
científica e da pós-graduação stricto sensu, tendo à frente gestores-pesquisadores com

respeitáveis currículos acadêmicos.
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Tendo em vista a pertinência da área de pós-graduação e pesquisa para consolidação

da universidade, a UNIGRANRIO propôs uma Agenda de Objetivos e Metas prioritárias para
a vigência do PDI 2015-2019, todas implantadas, a saber:

● Implantar ao menos dois Programas de Mestrado Acadêmico e Doutorado, até 2016;
● Implantar ao menos mais dois Programas de Mestrado Profissional até 2016;

● Seguir atentamente os prazos máximos de duração para Doutorado (48 meses) e
Mestrado (24 meses) estabelecidos pela CAPES;

● Incentivar os docentes dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu a participarem
de bancas de qualificação e bancas de Doutorado e Mestrado, com vistas à maior
visibilidade dos respectivos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e qualificando
melhor os próprios currículos;

● Incentivar a participação ativa dos docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu em congressos e eventos internacionais e nacionais, em suas respectivas áreas

de expertise, submetendo seus resultados de pesquisa em comunicação oral ou
exposição de pôsteres;

● Identificar grupos emergentes de pesquisa e estimular os já existentes, com vistas a

maior produção intelectual qualificada dos docentes, bem como incentivo à
criatividade e inovação científica;

● Estabelecer convênios de cooperação com instituições de pesquisa e universidades
brasileiras e estrangeiras visando a implantação de programas de doutorado

interinstitucional, linhas de pesquisa de interesse comum e intercâmbio de docentes;

● Apoiar e incentivar iniciativas que busquem, permanentemente, editais de auxílio à
pesquisa das várias agências de fomento, empresas privadas e estatais;

● Estabelecer uma política de Iniciação Científica que tenha como objetivo principal a
conscientização de professores e alunos da Graduação e da Pós-graduação para a

importância da pesquisa, básica ou aplicada, na qualificação dos cursos de graduação,
no aprimoramento de professores, na imagem da UNIGRANRIO e, principalmente,
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como agente central de transformação sociocultural sustentada em áreas geográficas
dos Campi da UNIGRANRIO;

● Estimular os docentes das unidades acadêmicas e dos Programas de Pós-Graduação

Stricto Sensu a solicitarem bolsas de produtividade do CNPq e Cientista e Jovem
Cientista do Nosso Estado (FAPERJ);

● Propor um novo Regimento da Pós-graduação e Pesquisa para o Conselho Superior

de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO (CONSEPE) com vistas a criar instrumentos de

normatização e avaliação, em âmbito interno, dos Programas de Pós-graduação

Stricto e Lato Sensu, dos grupos de pesquisa, da iniciação científica e tecnológica, além

da atribuição de competências do Conselho Superior e Câmaras de Ensino e Pesquisa
da PROPEP;

● Aumentar o portfólio de oferta dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu presenciais e
a distância e programar medidas que promovam a qualificação contínua e a
viabilidade econômico-financeira dos mesmos;

● Desenvolver o Modelo de Negócios para a Pós-Graduação Lato Sensu que contemple

os cursos Institucionais, Premium e a Educação Executiva (Cursos In Company) - meta
assumida e cumprida pela PROPEX;

● Criar e implantar a Política de Contratação e Remuneração dos Coordenadores,

Docentes, Preceptores e Palestrantes para os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu meta assumida e cumprida pela PROPEX;

● Definir e formalizar os novos parâmetros para a oferta dos Cursos de Especialização,

incluindo a criação do núcleo de consultores Ad Hoc para avaliação dos pré-projetos
- meta assumida e cumprida pela PROPEX;

● Incentivar a participação dos professores da Graduação da UNIGRANRIO nos cursos

de Pós-Graduação Lato Sensu, seja como coordenadores ou docentes - meta assumida
e cumprida pela PROPEX;

● Criar linhas de atuação para o desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso
no Lato Sensu - meta assumida e cumprida pela PROPEX;
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● Implantar o regime de dedicação plena para os docentes dos programas de pósgraduação Stricto Sensu por intermédio de concessão de bolsas de produtividade em
pesquisa – Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PROPESQ. Estender o

Programa PROPESQ para docentes Doutores e Mestres que não tenham dedicação
plena à UNIGRANRIO ou não estejam ligados a um Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu;

● Criar um ambiente virtual de informações relativas às atividades de ensino e pesquisa
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu - em construção;

● Criar um ambiente virtual de informações relativas às atividades de Pós-Graduação
Lato Sensu - em construção.

Desafios que permanecem no Aditamento ao PDI, com projeções para o triênio 20172019.
1. Primeiro desafio: Auto Sustentação financeira dos projetos de pesquisa
Uma universidade não pública que pretende estar entre as melhores universidades

do país terá necessariamente de estar ancorada no tripé: qualidade do ensino (graduação e
pós-graduação), pesquisa e tradição em pesquisa e reconhecimento em nível regional,
nacional e internacional. Isto pressupõe um planejamento flexível e inovador em que a

previsão de recursos vai além da anuidade dos alunos e que passe por variáveis que mostrem
reais potencialidades para a captação e alocação destes recursos. Hoje, a UNIGRANRIO, com

atributos legais de empresa, tem condições para a criação de fundações de apoio que possam
auxiliar a Instituição na otimização de seus próprios recursos, assim como no

aprimoramento operacional de sua gestão com foco no Setor de Serviços e de Produção. Por

outro lado, a conscientização por parte de seus funcionários, particularmente dos que atuam
como docentes e pesquisadores, de que uma postura proativa quanto à captação de recursos

é, neste novo contexto, condição essencial para a instituição de uma política de sustentação
econômica duradoura e saudável. Neste particular, a busca permanente de recursos nas

agências de fomento é prioritária, partindo-se do pressuposto que a UNIGRANRIO vem

honrando com notável regularidade sua folha de pagamento e outros tributos trabalhistas e
tem amparado seus docentes e pesquisadores com infraestrutura física e outras facilidades
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que propiciam uma ambiência de pesquisa consistente. Por outro lado, a criatividade de seus

pesquisadores em relação à inovação pode e deve propiciar soluções competitivas para
questões de relevância tecnológica de empresas regionais e, também, melhorar o nível de

capacitação de seus funcionários. Estas potencialidades que já estão presentes na
UNIGRANRIO têm chances reais de contribuírem expressivamente para o aporte de recursos,

permitindo até mesmo uma autonomia financeira para os futuros projetos de pesquisa. Por
fim, e não menos importante, deixa-se a proposta de que novos Programas de Pós-graduação

(Mestrado e Doutorado) da UNIGRANRIO, em especial nas Áreas de Ciência e Tecnologia e

da Saúde, deverão ter um perfil interinstitucional entre Universidades e Institutos de

Pesquisa e Tecnologia públicos de excelência, não se excluindo a possibilidade de que tais
parcerias possam ocorrer com instituições privadas, inclusive com a indústria de

transformação. Embora estas parcerias ainda não sejam frequentes, a iniciativa conta com o
apoio da Administração Superior da CAPES que reconhece ser este um dos caminhos para

atender à demanda por Programas de Doutorado e Mestrado nas áreas mencionadas. A
prestação de serviços na área da Saúde é outra fonte importante de captação de recursos, o

que já vem acontecendo na Clínica Odontológica e na Policlínica de Duque de Caxias. Neste
particular, vale ressaltar que ambas unidades da UNIGRANRIO têm reais potencialidades de
crescimento, sugerindo-se que sejam implementadas até 2019.

2. Segundo desafio: Inserção Social na Região Metropolitana. O Modelo
UNIGRANRIO de Regionalização
Ciência e Sociedade não representam antagonismos e tampouco constrangimentos.

Por outro lado, no contexto atual desfaz-se a dicotomia entre educação de excelência e

inclusão social. São duas perspectivas que se completam e que criam imensas possibilidades
para os docentes universitários que vislumbram condições favoráveis para a prática de
inovação, seja pela emergência de novos temas e metodologias de ensino ou para introduzir
mudanças no sistema de ensino superior e fundamental. Ademais, a inserção da

UNIGRANRIO na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como agente de ascensão social
pode significar uma oportunidade única da Universidade contribuir para diagnosticar e
propor soluções possíveis no curto e médio prazo para a grande diversidade desta área

geoeconômica onde coexistem um parque industrial que utiliza tecnologias de ponta com
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uma imensa assimetria social e cultural, expressando um verdadeiro locus de conflitos,

oportunidades e solidariedade. Assim, entre os desafios da UNIGRANRIO nesta área

despontam-se: i) seu envolvimento consciente com os problemas socioambientais regionais
em busca de propor soluções para a desigualdade e graves problemas do ecossistema; ii)

aproximação com as empresas de pequeno, médio e grande porte da região em busca de
parcerias de mão dupla que atendam aos interesses deste setor e da Universidade; iii) a

formação de quadro de docentes e pesquisadores que respondam às necessidades de um
expressivo contingente de universidades não públicas que precisam melhorar seu corpo
docente, e a demanda crescente por profissionais e pesquisadores bem qualificados da

indústria regional e Institutos como o INMETRO, com sua recente vocação para a Área de

Biotecnologia; iv) melhorar os indicadores de qualidade da Educação Básica na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro; v) seu compromisso em melhorar os indicadores sociais,

culturais e ambientais para atrair para a Baixada Fluminense mais empresas com perfil
definido de sustentabilidade ambiental e que participarão para a maior e mais justa
empregabilidade na região. Este elenco de desafios e soluções certamente contribuirão para

tornar a UNIGRANRIO um modelo de universidade voltada à solução de problemas regionais
e que poderá ser repetido em tantas outras regiões do Brasil com perfil semelhante.

Projetos de Novos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu voltados aos desafios
Confirmando as metas de evolução e crescimento da Pró-Reitora de Pós-graduação e

Pesquisa para o quinquênio 2015–2019 foram exitosos os três Aplicativos para Cursos Novos

(APCN) submetidos em agosto de 2014 à CAPES e voltados para enfrentar os desafios

mencionados, com propostas de soluções. As propostas de Doutorado e Mestrado em

Biomedicina Translacional e Doutorado em Letras e Ciências Humanas foram

recomendadas pela CAPES em dezembro de 2014.

- Doutorado em Biomedicina Translacional. O Programa de Pós-graduação em

Biomedicina Translacional – BIOTRANS submetido à Área de Ciências Biológicas II é uma

experiência única no Estado do Rio de Janeiro em que uma universidade não pública se
associa com um instituto nacional de metrologia – o INMETRO e à um centro universitário

estadual – a UEZO, constituindo uma rede voltada à pós-graduação de excelência e pesquisa
nas áreas básica e aplicada. O projeto é voltado para um dos mais importantes desafios da
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ciência contemporânea que é o de encontrar meios factíveis para superar a falta de diálogo
entre pesquisadores da Biologia Celular e Molecular e o pesquisador clínico (médicos,

odontólogos, nutricionistas e fisioterapeutas), que estão à frente dos problemas da Atenção
à Saúde e atuando em áreas geoeconômicas caracterizadas por grandes diversidades.
-Principais laboratórios de pesquisa.

Os principais laboratórios de pesquisa disponíveis para o BIOTRANS na sede da

UNIGRANRIO são: Genética Humana; Biobanco (em processo de reconhecimento pela

CONEP); Análise de Imagens; Biomateriais; Experimentação em Animais de Pequeno Porte;

Ensaios Microbiológicos; Microscopia; Núcleo Integrado de Estomatologia e Multidisciplinar
em Odontologia.

-Laboratório de Patologia Clínica.
O Laboratório de Patologia Clínica engloba os setores de Bioquímica Clínica,

Hematologia, Imuno-hematologia, Imunologia, Endocrinologia, Microbiologia, Bacteriologia,

Micologia e Parasitologia. Atende aos pacientes da Policlínica Duque de Caxias UNIGRANRIO.

- Doutorado em Odontologia Clínica. Os docentes do Programa de Pós-graduação

em Odontologia – Mestrado Profissional apresentaram à Capes um projeto de Doutorado

Acadêmico em Odontologia Clínica que também obteve êxito: foi aprovado pela CAPES, por
meio do Parecer CNE/CES 617/2016 publicado no DOU de 13/12/2016. Esse Programa é um

instrumento valioso de inserção regional e ascensão social, e possui potencial
interassociativo com o INMETRO e com a indústria de materiais odontológicos. O acordo com
o INMETRO visa a avaliação de dispositivos para a saúde. Dentre estes dispositivos, um dos

focos é o implante dentário. Pelo acordo de cooperação, as Diretorias de Programas e a
Diretoria de Metrologia Científica do INMETRO contam com a infraestrutura da

UNIGRANRIO, que por outro lado, tem acesso à infraestrutura de pesquisa instalada no
INMETRO, para o desenvolvimento de estudos relacionados à caracterização de materiais
odontológicos. Além disso, o setor de Bioengenharia, Divisão de Programas do INMETRO em
parceria com a UNIGRANRIO – Curso de Mestrado em Odontologia desenvolve modelos
alternativos ao uso de animais.
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- Doutorado em Letras e Ciências Humanas, atual Humanidades Culturas e Artes.
Ressalta-se que o PPGHCA, Área Interdisciplinar, é claramente um projeto com importante

viés de inserção social com envolvimento de seus docentes e pós-graduandos em projetos
com este perfil com vistas à necessidade de recuperação dos valores da cidadania, em sua

diversidade de construtos culturais e simbólicos, de uma comunidade que se move em busca
de seu direito de partilhar conhecimentos, não do viver apenas no campo mercantil de um
processo determinado pelo mercado de bens simbólicos. Na essência de sua proposta está o

processo de formação de professores e mediadores culturais, a ampliação do campo de
pesquisas sobre as múltiplas raízes religiosas, linguísticas, alimentares dos moradores do
Município e criar espaços de vivência que qualifiquem o diverso com positividade. A Feira de

Caxias é um exemplo que revela um espaço mercantil em disputa por interesses que

coexistem entre o ilegal e o legítimo, sem diferenciação efetiva entre eles. Nesse sentido, o
Programa reúne pesquisadores e estudantes em nível de Mestrado e futuros doutorandos

para realizarem investigações sobre os diversos dilemas a serem enfrentados. Esses
conhecimentos, tratados tanto pelas contribuições dos estudos já realizados, assim como por
Dissertações e Teses orientadas por seu corpo docente, disponibilizam aos diversos

responsáveis pela gestão pública da Cidade rico material de reflexão para o Programa de
Políticas Públicas.

Comitê de Ética e Pesquisa da UNIGRANRIO.
O Comitê de Ética e Pesquisa- UNIGRANRIO (CEP), foi criado em 2001 como comitê

institucional funcionando assim até 2003 quando foi aprovado, registrado e credenciado

pelo período de 3 anos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sendo
subsequentemente recredenciado em 2006, 2009 e 2013.

Em 22 de setembro de 2015, cumprindo normas da Resolução CNS nº 441/2011 e a

Portaria nº 2.201 do Ministério da Saúde, o CEP-UNIGRANRIO obteve aprovação da

CONEP/CNS/MS do registro B-36 para o Biobanco de Material Biológico Humano da
UNIGRANRIO: Biobanco de Dentes Humanos, Biobanco de Amostras de Saliva e Tecidos
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Bucais e Biobanco de Amostras de DNA, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Edson Jorge

Lima Moreira, coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado e

Mestrado) em Odontologia.

De acordo com seu regimento interno, o Colegiado, de caráter interdisciplinar, é

constituído por pessoas de ambos os sexos, integrados por 15 membros titulares e 15

suplentes com atuação nas áreas das ciências da saúde, ciências biológicas, ciências sociais,
ciências humanas e um membro titular e um suplente representantes dos usuários do
sistema público de saúde.

O CEP-UNIGRANRIO dispõe do link (UNIGRANRIO – Comitê) na página principal do

portal da UNIGRANRIO (www.UNIGRANRIO.com.br) com a finalidade de fornecer material
informativo aos pesquisadores. Os seguintes sublinks estão contidos no link do
Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO:

o Sobre o CEP-UNIGRANRIO: Informações gerais;

o Composição: Lista de membros titulares e membros suplentes;

o Agenda: Calendário semestral de reuniões mensais do CEP-UNIGRANRIO;

o Manual Ilustrado de Utilização da Plataforma Brasil para Submissão de Protocolos
de Pesquisa no Sistema CEP/CONEP;

o Documentos: Modelo de Carta de Anuência; Formulário para Relatório Parcial ou
Final da Pesquisa; Modelo de Termo de Confidencialidade; Roteiro Explicativo
para Submissão de Projetos de Pesquisa na Plataforma Brasil; Regimento Interno
do CEP-UNIGRANRIO; Textos sobre Bioética; Modelo de Termo de Compromisso

Livre e Esclarecido (TCLE); Modelo de Termo de Autorização para uso de Imagens
e Depoimentos.

o Artigos sobre Bioética;
o

Manuais Relacionados à Plataforma Brasil: Guia de Orientação “Alterar meus

Dados”; “Cadastro de Novo Usuário”; ‘Submissão de Emenda ao Projeto”;
“Submissão de Projetos de Pesquisa”.
131

o

Resoluções: Desde a Resolução CNS nº 196/96 à Resolução CNS nº 466/12 em

arquivo para o usuário fazer download.

As informações sobre o CEP-UNIGRANRIO, disponibilizadas no portal da

Universidade, são atualizadas sistematicamente.

O Comitê prevê manter a meta estabelecida para o PDI (2015-2019) de acolher,

avaliar e julgar anualmente a média de 120 projetos de pesquisa envolvendo seres humanos.
O CEP, em conformidade com as orientações da CONEP e em cumprimento ao seu Regimento

Interno, reúne-se 11 vezes por ano e extraordinariamente quando necessário em local onde
são preservados os princípios do sigilo e da confidencialidade em relação a todos os

procedimento e assuntos oportunidades para os membros do CEP se certificarem
integralmente dos pareceres apresentados e para emitir suas opiniões e expressarem seus
votos de maneira consciente. O Colegiado do CEP tem acesso integral aos documentos

existentes na Plataforma Brasil. As informações complementares ao CEP UNIGRANRIO

constam do Anexo

2.6.1.3 Educação a Distância
2.6.1.3.1 Processo de implantação de EaD

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

alternativa educacional proeminente, não só por garantir a expansão da Educação Superior

de modo a suprir as atuais necessidades de formação, especialização e qualificação

profissional, mas por ser oportuna à 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 essenciais para sua atuação no mundo do trabalho.

A partir desta visão, a UNIGRANRIO integrou o uso das Tecnologias de Informação e

Comunicação aos processos didáticos em 2005, no ensino presencial e, em 2007, com os
resultados acadêmicos obtidos, a Reitoria decidiu institucionalizar as atividades a distância,
criando o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), através da Resolução n.º 51/2007, do

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em seu PDI 2010-2014, considerando a evolução
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da sociedade, da educação como segmento econômico propulsor de transformações sociais
e da própria Instituição no contexto destas mudanças, a Universidade montou sua estratégia
para posicionar-se na oferta de cursos de graduação a distância, visando a atender à
demanda crescente do mercado, em um momento de grandes transformações e de novos

desaﬁos no mundo do trabalho. Atualmente, conta com uma Fábrica de Soluções
Educacionais, comprometendo-se em buscar a excelência de seus cursos, programas e ações

nas modalidades educativas presencial e a distância e levando em consideração ainda,
alcançar os objetivos e metas traçados em seu PDI.
-Missão Institucional para atuação em EaD

A Educação a Distância na UNIGRANRIO tem procurado aliar a flexibilidade da

modalidade ao perfil de seu alunado, preponderantemente formado por indivíduos atuantes
na força do trabalho, buscando 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.

A oferta de cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão a distância pela

UNIGRANRIO segue o modelo pedagógico, acadêmico e administrativo da educação
presencial, mantendo o Núcleo de EaD uma estrita relação de parceria com as Pró-Reitorias,
que estabelecem as normas e diretrizes, políticas e pressupostos teórico-metodológicos dos
cursos, programas e currículos. Assim, a EaD comporta-se como uma modalidade

educacional que preserva a missão, visão e valores institucionais.

Por meio da EaD, a missão institucional é cumprida uma vez que esta modalidade é

percebida como um modo de preparar o aluno para atender as demandas do mundo do

trabalho, dando oportunidade à sua atualização através da educação continuada,
desenvolver sua autonomia na construção permanente de conhecimentos, com vistas a
desenvolver as competências 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 através da sua Fábrica de

Soluções Educacionais, busca transcender os limites geográficos e temporais garantindo
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educação superior, o aperfeiçoamento profissional e a formação a uma parcela
representativa da sociedade, em plena atividade e que carece de qualificação. Assim, os
cursos, currículos e programas nesta modalidade são concebidos de modo a promover a

emancipação coletiva e a inclusão digital; a possibilitar o acesso ao saber acadêmico e a
democratizar o conhecimento, como um meio de desenvolver, capacitar e dar poder às

pessoas, colaborando assim o conceito de trabalhabilidade, para redução do nível de
despreparo e minimização das desigualdades sociais.

Na modalidade a distância 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. Ainda, a oferta de

Unidades Curriculares e Cursos semipresenciais privilegia os alunos que, por perfil, ainda

carecem da presencialidade no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento de

competências, mas necessitam de flexibilidade de horários para realização das atividades
acadêmicas.

E é desta forma que o EaD se sustenta nos pilares estratégicos da UNIGRANRIO – a

sustentabilidade, a empregabilidade e o empreendedorismo – que têm como tema
transversal a responsabilidade social organizacional e a interdisciplinaridade.

Nesse sentido, a missão da UNIGRANRIO para atuação a distância é promover a

qualidade de vida, desenvolvendo as competências e habilidades profissionais e

empreendedoras demandadas pelo mundo do trabalho por meio de um processo
educacional inclusivo, com mediação ativa e conteúdos atualizados e contextualizados. Do
mesmo modo, a Educação a Distância cumprirá seu papel de fidelidade e compromisso com

a Visão Institucional: de atuar nacionalmente em todas as áreas do saber, promovendo uma
experiência positiva para o aluno nos níveis pessoal e profissional além da sala de aula.
- Metodologia da EaD

A oferta de cursos de Graduação, pós-graduação e curta duração a distância pela

UNIGRANRIO segue o modelo pedagógico, acadêmico e administrativo da educação
presencial, mantendo o NEAD em uma estrita relação de parceria com as Pró-Reitorias, que
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estabelecem as normas e diretrizes, políticas e pressupostos teórico-metodológicos dos

cursos, programas e currículos. Assim, a EAD comporta-se como uma modalidade

educacional que preserva missão, visão e valores institucionais. No entanto, cabe ao NEAD

estudo, pesquisa e implantação dos modelos de cursos, de acordo com as premissas didáticopedagógicas da Universidade.

Por meio da EAD, a missão institucional é cumprida, uma vez que essa modalidade

contribui para a melhoria da qualidade de vida, ou seja, ela é percebida como um modo de

preparar o aluno para atender às demandas do mundo do trabalho, dando oportunidade à

sua atualização, por meio da educação continuada, para desenvolver sua autonomia na

construção permanente de conhecimentos, com vistas a fortalecer as competências
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, por meio do NEAD, busca
transcender limites geográficos e temporais promovendo a inclusão social no ensino

superior, com aperfeiçoamento profissional e formação para uma parcela representativa da
sociedade que carece de qualificação.

Nos cursos ofertados pela UNIGRANRIO na modalidade a distância, os alunos têm a

praticidade e a flexibilidade de estudar no horário e no dia que lhe forem mais convenientes;

eles ainda têm a possibilidade de acessar todo o material didático de onde estiverem, por
meio de várias mídias digitais. A UNIGRANRIO também oferta cursos semipresenciais e
privilegia os alunos e cursos que, por perfil, demandam presencialidade no seu processo de

ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Também visam atender aos
alunos que necessitam de flexibilidade de horários para realização das atividades
acadêmicas.

Nesse sentido, a missão da UNIGRANRIO para atuação a distância é promover a

qualidade de vida, desenvolvendo as competências e habilidades profissionais e
empreendedoras demandadas pelo mundo do trabalho, por meio de um processo
educacional

inclusivo,

com

mediação

ativa

e

conteúdos

atualizados

e

contextualizados. Do mesmo modo, a educação a distância cumprirá seu papel de fidelidade
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e compromisso com a Visão Institucional: atuar nacionalmente em todas as áreas do saber,

promovendo uma experiência positiva para o aluno nos níveis pessoal e profissional, além
da sala de aula.

A metodologia de ensino-aprendizagem é fundamentada em pressupostos teóricos

que favorecem a formação do indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para

as atividades de pesquisa e de extensão. Nesse sentido, as Unidades Curriculares
Semipresenciais que integram os 20% dos currículos dos cursos presenciais e os Cursos de

Graduação na modalidade EAD são ofertados, semestralmente, por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem, com interação direta e ativa de professores tutores, conteúdos, recursos
didáticos e avaliações específicas para cada unidade curricular.

A EAD da UNIGRANRIO busca priorizar a troca de conhecimentos e de experiências

entre discentes e professores tutores, bem como dos discentes entre si, respeitando o ritmo

de aprendizagem de cada estudante, além de oferecer a possibilidade de eles buscarem
soluções para as suas dificuldades de forma individual e, simultaneamente, compartilhar e
construir o conhecimento coletivamente.

O objetivo é oferecer educação de forma distribuída e continuada, promovendo a

autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso

sistemático de ferramentas tecnológicas de informação e de comunicação.

Quanto aos fluxos de produção, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação,

pós-graduação (lato sensu) e curta duração são elaborados nas Pró-Reitorias, em sintonia

com o PDI, o PPPI e a estrutura disponível no NEAD. De posse do PPC, o NEAD inicia o
planejamento, a produção, a organização, a oferta e a avaliação do que consta em cada
projeto. Os PPCs são discutidos em conjunto com coordenadores de curso, Pró-Reitoria e

NEAD, no sentido de pensar a sua implantação. Após definido e elaborado o PPC, o NEAD,
por meio da gerência de desenho educacional, inicia o processo de estudo do PPC, junto com

o coordenador de curso e NDE, além de seleção e capacitação de professores conteudistas,

aplicação de design instrucional, revisão gramatical/ortográfica, designe gráfico e web, bem
como orientações, gravação e edição de videoaulas.
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O processo de capacitação de professores, as orientações para a produção dos

recursos didáticos de acordo com o PPC de cada curso, o acompanhamento da produção,

aplicação do design instrucional, gráfico e web e de mídias, além da revisão de todos estes

materiais, são realizados na Gerência de Desenho Educacional. Essa gerência atua em

sintonia com as demais áreas institucionais da universidade, especialmente com a CPA. A
partir dos relatórios das pesquisas de avaliação institucional e feedback de professores

tutores e alunos, essa gerência também é responsável pela atualização e revisão dos recursos
didáticos e instrumentos de avaliação da aprendizagem.

Em paralelo à produção dos materiais didáticos e demais recursos e avaliação da

aprendizagem, o NEAD, por meio da Gerência de Operações Acadêmicas, realiza a
organização, a estrutura e a oferta das disciplinas e aplicação das avaliações presenciais. Essa

gerência e seus respectivos setores respondem pela operação de todos os cursos e

disciplinas da modalidade EAD, trabalhando em sintonia com a Gerência de Desenho
Educacional e com as Pró-Reitorias.

No modelo de EAD da UNIGRANRIO, o desenvolvimento das competências e a

construção dos conhecimentos realizam-se por meio de atividades que compreendem:

Recursos didáticos – Os recursos didáticos para os cursos EAD da UNIGRANRIO são

elaborados e/ou organizados levando-se em consideração o que consta no PPC de cada
curso. Eles têm formatos diversos, como apostilas, livros didáticos, livros das bases de dados,
roteiros de aprendizagem, infográficos, videoaulas etc. Além disso, as diferentes mídias

utilizadas são convergentes, visando à não sobreposição de conteúdos, objetivando, assim, a

complementariedade de recursos, extraindo de cada tipo de mídia e suas especificidades

uma melhor experiência de ensino para os discentes. Isso porque uma preocupação
constante dos designers instrucionais e desenvolvedores EAD é que todo o conhecimento
disponibilizado atinja o maior número possível de usuários potenciais, tendo em vista seus
diferentes perfis.

Atividades presenciais – O modelo de avaliação na UNIGRANRIO segue como padrão

o modelo institucional. No caso dos cursos de Graduação, as disciplinas podem ter uma
avaliação com diversas atividades, que geram a nota única, ou seguirem o modelo de três
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avaliações. No modelo de três avaliações, o estudante deve agendar em data estabelecida no
calendário acadêmico e ir até o polo de apoio presencial para realizar a avaliação presencial.
Para o aluno que não conseguiu alcançar a média, é dada uma nova chance de realizar a
avaliação, identificada como AVS – Avaliação Suplementar (em primeira ou segunda

chamada, que também é realizada no polo de apoio presencial, por meio de agendamento no

sistema). Nos cursos de pós-graduação lato sensu não há obrigatoriedade do deslocamento
do aluno até o polo. Todas as atividades são realizadas na sala de aula virtual com o
acompanhamento e mediação do professor tutor.

Atividades de autoaprendizagem – Objetivam mediar a construção do

conhecimento pelo aluno, desenvolver a capacidade investigativa e reflexiva e promover a

autoavaliação. Essas atividades são desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA) e são, em geral, de múltipla escolha, com feedback automático. São elaboradas para
cada disciplina, com base na ementa e nos objetivos e competências expressos no PPC.

Atividades de interatividade, mediação e colaboração – Desenvolvidas pelos

professores tutores sob a orientação e o acompanhamento da coordenação e do setor de

gestão e acompanhamento de professores tutores, com o objetivo de desenvolver, de modo

colaborativo, o processo educativo e de construção do conhecimento. Essas atividades são
desenvolvidas por intermédio do AVA, com ferramentas como avisos, chats, fóruns e

videoconferências.

No Campus Virtual, que compreende o Portal do Aluno e o AVA, o estudante visualiza

todos os serviços necessários à vivência acadêmica, como informações institucionais e

específicas do curso, o acervo digital disponibilizado para pesquisa e leitura (Minha
Biblioteca, Biblioteca Pearson, entre outras) e o UniAtendimento.

Ao ingressar na EAD da UNIGRANRIO, o aluno acessa um curso on-line denominado

“Ambientação EAD”, com carga horária de 15 horas, além dos nivelamentos necessários –

cursos de Português Básico e Matemática Básica. Além disso, ele é convidado para uma

atividade presencial no polo, intitulada “Aula inaugural”, que objetiva apresentar todas as
ferramentas e funcionalidades do AVA, a metodologia EAD da UNIGRANRIO e o sistema de
avaliação, além de sanar as eventuais dúvidas.
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O modelo de EAD da UNIGRANRIO, em coerência com o PDI, está alinhado com o

padrão tecnológico adotado pela IES e atento à capacidade instalada dos polos próprios e
parceiros.

A seguir demonstramos, por meio de uma figura, os pilares que compreendem a

metodologia e o modelo de EAD da UNIGRANRIO. O modelo, como visto nos itens acima, tem
como pilares:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sistema tutorial e docente.
Tecnologias educacionais.
Recursos didáticos.

Avaliação da aprendizagem e avaliação interna e externa.
Sistema de gestão e acompanhamento.
Formação inicial e continuada

Figura 2: Pilares da EAD Unigranrio.

É importante ressaltar que todas as premissas, a metodologia e o modelo de EAD da

UNIGRANRIO estão alinhados com o PDI, bem como com as políticas institucionais. Essas
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premissas são aplicadas em todos os programas, cursos e níveis de EAD na UNIGRANRIO –
graduação, pós-graduação, atualização e outros.

-Ambiente de Aprendizagem para EaD na UNIGRANRIO
O AVA está integrado com o sistema acadêmico e atende aos processos de ensino-

aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a distância
estabelecidas pela IES, garantindo a interação entre as equipes administrativa, acadêmica e
pedagógica, docentes, discentes e tutores, com adoção de recursos inovadores.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) representa o ambiente universitário e a

Sala de Aula Virtual desenvolvida exclusivamente para cada curso nessa modalidade, cujo

ambiente contempla as interfaces e ferramentas necessárias para o processo de Educação a
Distância (EAD), sempre respeitando as especificidades dos cursos, disciplinas e de seus
componentes curriculares.

No que diz respeito ao ambiente universitário, as comunidades de cada um dos cursos

possibilitam a relação entre os membros da sociedade acadêmica, vinculando informações

relevantes, e a interação com o Coordenador, o qual tem espaço para veicular orientações
acadêmicas, encontros virtuais, eventos on-line e etc.

A comunidade de suporte ao aluno possibilita o contato e a comunicação entre a

equipe administrativa e os alunos, vinculando informações sobre prazos, entregas de
atividades, orientações sobre o uso do AVA, dentre outras ferramentas.

Nesses ambientes, ocorre a interação de professores, coordenadores, administrativos

e alunos, com o objetivo de levar o perfil do egresso e a materialização das competências
definidas no Projeto Pedagógico do Curso.

O AVA utilizado é o Blackboard Learn, uma plataforma acessível e de fácil

usabilidade, em consonância com o modelo EAD adotado pela UNIGRANRIO. Possui
acessibilidade comunicacional e técnica e se destaca pela flexibilidade pedagógica e

diversidade de funcionalidades intuitivas de suporte aos cursos na modalidade EAD, sendo
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composto por quatro áreas funcionais e principais: gestão de informação, comunicação,
avaliações e controle.

● Gestão da Informação: Informações pessoais, elementos de cursos e documentos,

recursos acadêmicos por meio da web e integração de conteúdos off-the-shelf fazem com que

o sistema esteja integrado ao sistema acadêmico, de modo que o acesso realizado de forma

integrada e transparente para todos os usuários já conectados ao portal do aluno. Outro
diferencial é o acesso por meio do aplicativo da Blackboard, visto que hoje grande parte dos

nossos alunos e professores fazem uso de dispositivos móveis para acessar o AVA. O
aplicativo é disponibilizado tanto para IOS quanto para o Android, viabilizando um amplo
acesso e otimizando a experiência de navegação no AVA, tornando-a bem mais dinâmica do

que o acesso via desktop (PC).

● Comunicação: Ferramentas de colaboração assíncronas e síncronas, incluindo o e-

mail, fóruns de discussão e sessões de aula virtual em tempo real. Destaque para a inovadora

ferramenta conhecida como Collaborate, que permite a realização de webconferências préagendadas, ao vivo, com interação de vídeo e som, tanto de professores quanto alunos, e que

ainda viabiliza a gravação, além de possibilitar a participação de forma assíncrona. Essas
webconferências viabilizam o compartilhamento em tempo real de vídeos, arquivos, tela e
aplicativos, possibilitando um encontro virtual dinâmico e inovador, aplicando na sala de

aula virtual as metodologias ativas e contribuindo, portanto, para o alcance dos objetivos
descritos nos planos de ensino das diversas disciplinas. Além disso, outra solução

diferenciada do AVA é a ferramenta de avisos: quando o professor realiza uma notificação

por essa ferramenta, além de serem avisados de forma pública na turma, os alunos também
são notificados por e-mail e por alerta no celular, caso utilizem o aplicativo. Também
adotamos as inovadoras comunidades de curso e de suporte, que são ambientes
extracurriculares de interação e suporte entre coordenadores, administrativos e alunos que
também fazem uso das ferramentas anteriormente citadas.
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● Avaliações: As avaliações podem ser facilmente parametrizadas pelos professores,

que podem se utilizar de fóruns, atividades, testes e questionários com feedback automático,

notas on-line e registo da participação e progressão nos conteúdos formativos. O sistema

também conta com uma ferramenta nativa de análise de plágio, o “SafeAssign”, que otimiza

o trabalho docente e dá transparência do resultado aos alunos. O feedback das avaliações
pode ser realizado pelos professores por meio de texto, áudio ou vídeo, e de forma
individualizada. Outra ferramenta diferenciada desse AVA é a de grupos, em que o professor

tutor, ao propor uma atividade em grupo, pode separar de forma automática ou manual; uma

vez criados, estes recebem espaços separados para interação do grupo e desenvolvimento
da atividade proposta, podendo utilizar fóruns, webconferências etc. No final, apenas um
membro do grupo realiza a entrega e a nota é replicada para todos os componentes.

● Controle: Utilitários de gestão de formação para os docentes, armazenamento de

informação e reporting sobre o status da formação. Nesse AVA, os professores tutores

possuem controle total das turmas em que estão atuando, por meio das inovadoras

ferramentas de painel de desempenho e de central de acompanhamento, elas viabilizam o
controle da regularidade de acesso e realização das atividades; também permite o cadastro

de ações automatizadas de disparos de e-mails para os alunos conforme o cenário
estabelecido pelo professor. Com isso, o professor otimiza o trabalho atuando de forma ativa
e aumentado a persistência e sucesso dos alunos na turma.

Desse modo, o AVA da UNIGRANRIO possibilita a interação colaborativa entre os

atores por meio de recursos como videoconferências, fóruns, central de mensagens,
aplicativo para o uso do AVA, entre outros.

A empresa mede e avalia os níveis de acessibilidade usando dois conjuntos de

padrões: Seção 508 da Lei de Reabilitação, emitida pelo governo federal dos Estados Unidos,

e as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG 2.0) emitidas pelo World Wide

Web Consortium (W3C). Um terceiro realiza auditorias de nossos releases de software a fim
de garantir a acessibilidade dos produtos. Isso é feito usando a ferramenta Voluntary Product
Accessibility Template (VPAT) e as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web 2.0,
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Nível AA. Assim, o código e as técnicas de design da interface do usuário são continuamente

auditados, visando a garantia de que o aplicativo seja utilizável por todos, na maior extensão
possível, independentemente do domínio tecnológico do usuário e de sua faixa etária, ou até
mesmo de suas condições físicas.

O AVA possui a versão desktop e aplicativo, Bb Student, propiciando vivências

distintas em seu uso. Ambas configuradas de forma flexível, disponibilizando conteúdos e
atividades diversificadas, adaptadas ao seu público-alvo.
-Os Polos de Educação a Distância
Os polos da UNIGRANRIO podem ser os instalados em seus campi e também os polos

parceiros, que representam importantes pontos de referência aos alunos. Preparados com

estruturas eficazes, estas unidades geográficas se encontram estruturadas: nas instalações

próprias da UNIGRANRIO: com Sala de Coordenação de Polo, Sala de Tutoria, Sala de

Professores e Gabinetes de Trabalho, Laboratório de Informática, Biblioteca, Auditório e

salas de aula com recursos multimídias, propiciando aos alunos o atendimento
individualizado ou em pequenos grupos. Atualmente a UNIGRANRIO conta com 10 (dez)
Polos, todos no Estado do Rio de Janeiro.

Com ao advento da Portaria Normativa N° 11/17, a UNIGRANRIO passou a fazer uso

da prerrogativa de expandir polos parceiros (Conceito Institucional 4 = 150 polos/ano).

Até dezembro de 2018 a UNIGRANRIO cadastrou 10 Polos Credenciados e 36 Polos

Parceiros, totalizando 46 Polos , conforme relação abaixo:
POLOS CREDENCIADOS PARA EAD
•

Duque de Caxias – Sede: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – 25 de agosto –
Duque de Caxias;

•
•
•
•
•

Unidade Santa Cruz da Serra, Rua Rio Grande do Norte, 09 – Santa Cruz da Serra;
Rio de Janeiro/Lapa – Rua da Lapa, 86 – Lapa / RJ;

Unidade Barra da Tijuca – Av. Ayrton Senna, 3383 – Barra da Tijuca – RJ;

Unidade Carioca – Av. Vicente de Carvalho, 909 – Vicente de Carvalho – RJ;
Silva Jardim – Rodovia BR 101, Km 244 – Silva Jardim;
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•
•
•
•

Magé – Av. João Valério, 654 – Centro – Magé;

São João de Meriti – Rua da Matriz, 204 – Centro – São João de Meriti;
Macaé – Av. Atlântica, 854 – Centro – Macaé;

Nova Iguaçu – Av. Dr. Guimarães, 894 – Centro – Nova Iguaçu;

ENDEREÇOS DOS POLOS EAD PARCEIROS
•

Polo XI – Palhoça/SC – Avenida Vidal Procópio Lohn, 1081 – Nova Palhoça,

•

Palhoça/SC;

•

do Governador-RJ

Polo XIV – Ilha do Governador – Rua Eneida de Morais, 451 – Jardim Carioca - Ilha
Polo XV - Vilar dos Teles – Rua Paulo Soares do Nascimento, 305 – Vilar dos Teles –

•

São João de Meriti – RJ;

•

RJ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polo XVI – Barra Mansa – Rua Doutor Mario Ramos, 273 – Centro – Barra Mansa –
Polo XVIII – Valença – Rua dos Mineiros, 150, Centro – Valença – RJ;

Polo XIX – Madureira – Estrada do Portela, 301 – Madureira – RJ;

Polo XXI – Taquara – Estrada do Outeiro Santo, 898 – Taquara –RJ;
Polo XXII – Cosmos – Rua Guarujá, 30 – Cosmos – RJ;

Polo XXIII – Austin – Av. Felipe Salomão, 660 – Austin – Nova Iguaçu – RJ;

Polo XXIV – Sepetiba – Rua Sebastião Serrato, 167 – Sepetiba – RJ;

Polo XXV – Pedra de Guaratiba – Estrada da Pedra, 8806 – Pedra de Guaratiba – RJ;

Polo XXVI – Campo Grande – Rua Campo Grande, 446 – Campo Grande – RJ;

Polo XXVII – Cordeiro – Rua Prefeito César Monteiro, 461 – Centro - Cordeiro – RJ;

Polo XXVIII – Duartina – Rua Benedito Gebara, 277 – Centro – Duartina – RJ;
Polo XXX – Saquarema – Av. Saquarema, 5397 – Bacaxá – Saquarema – RJ;

Polo XXXII – Engenheiro Pedreira – Rua Apucarana, 31 – Engenheiro Pedreira – RJ;
Polo XXXIII – Itaguaí – Rua Domingo Bento, 16 – Beira Mar – Itaguaí – RJ;

Polo XXXIV – Angra dos Reis – Rua Bruno Andrea, 320 – Parque das Palmeiras –
Angra dos Reis – RJ;
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•
•

Polo XXXV – Niterói – Rua Lopes Trovão, 508 – Icaraí – Niterói-RJ;

Polo XXXVI – Fragoso – Rua Sandro Gomes dos Santos, 452 – Fragoso – RJ;

•

Polo XXXVII – Teresópolis – Av. Alberto Torres, 915 – Alto – Teresópolis –RJ;

•

Bauru – SP;

•

– MG;

•

•
•
•
•

Polo XXXVIII – Bauru – Rua Aviador Gomes Ribeiro, 1715 - Vila Santa Tereza –
Polo XXXIX – Matozinhos – Praça Carlos Martins Sobrinho, 20 – Centro – Matozinhos
Polo XL – Vila Velha – Praia de Itaparica, Piúma – ES;

Polo XLII – São Gonçalo – Rua Dr. Francisco Portella, 2772 – São Gonçalo – RJ;
Polo XLII – Itaocara – Rua Cicanor Rubim, 25, Vista do Paraíba – Itaocara – RJ;
Polo XLV – Petrópolis – Rua Paulino Afonso, 108 - Centro- Petrópolis.
Polo XLVI – São Fidélis – Rua do Sacramento – São Fidélis – RJ

•

Polo XLVII – Alcântara – Rua Nair Andrade, 92 – Alcântara – São Gonçalo – RJ.

•

GO.

•

•

Polo LI – Anápolis – Rua Tonico de Pina s/n, Qd B, Lt 13, setor Central, Anápolis –
Polo LIII – Nilópolis – Rua Antonio J. Bittencourt, 45, Centro – Nilópolis – RJ.
Polo LIV – Rio Bonito – Av. Sete de Maio, 197 – Centro –Rio Bonito – RJ.

•

Polo LV – Araruama – Av. Brasil, 30 – Centro – Araruama – RJ

•

MG.

•

•

Polo LVI – São Lourenço – Av. Dom Pedro II, 135. Loja 225, Centro – São Lourenço –
Polo LXIII – Grajaú – Rua Itabaiana, 93- Grajaú – Rio de Janeiro – RJ.

Polo LXVI – Campos dos Goytacazes – Rua Tenente Coronel Cardoso, 811 – Centro,
Campos dos Goytacazes – RJ.

O planejamento para a expansão dos polos segue as políticas e os objetivos previstos

no PDI e nas decisões contidas no Estatuto e Regimento Geral da UNIGRANRIO, assim como

se baseou na análise criteriosa de indicadores econômicos e sociais das microrregiões onde

estarão instalados, além de considerar a distribuição geográfica, a demanda reprimida por

educação superior, a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores, a oferta
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de vagas e as taxas bruta e líquida de matriculados na educação superior. Ainda, seguindo os

referenciais de qualidade do MEC, se une aos esforços do Governo Federal no atendimento
das metas e dos princípios norteadores do Plano Nacional de Educação para os próximos dez
anos (PNE 2014-2024).

A UNIGRANRIO continua prevendo a implantação de Polos em todo o País. Entretanto,

essa meta está condicionada ao padrão de qualidade que se quer atingir na oferta, na medida

que ele seja compatível com a qualidade reconhecida nos cursos presenciais. A expansão
iniciará em 2017 com a implantação, numa primeira etapa, privilegiando os estados do Rio

de Janeiro e de Santa Catarina.

Figura 15 – Polos de Apoio Presencial por Estado

2.6.1.3.2

Estrutura básica da EaD – UNIGRANRIO

Diante dos desafios de 2016-2019, a UNIGRANRIO investiu numa estrutura de gestão

responsável pela definição, implantação e desenvolvimento das ações estratégicas da
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educação a distância na UNIGRANRIO, o NEaD – Núcleo de Educação a Distância. A direção
do NEaD é nomeada pelo Reitor, sendo responsável pela gestão, desenvolvimento, avaliação
e cumprimento das metas e ações estratégicas da UNIGRANRIO para a modalidade a

distância, bem como garantir a infraestrutura técnico-administrativa, tecnológica e os
recursos humanos multidisciplinares que suporte as ações da área.

De acordo com seu Regulamento, o NEaD tem como atribuições:

a. assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na EaD, mediante articulação

contínua com todos os setores da UNIGRANRIO;

b. oferecer cursos e/ou atividades formativas de graduação e de pós-graduação lato

sensu, bem como cursos de extensão;

c. qualificar técnicos administrativos e docentes para atuar em EaD;

d. promover e participar de eventos sobre assuntos relacionados a EaD;

e. assessorar e dar suporte às iniciativas e experiências em EaD no âmbito da

UNIGRANRIO;

f. apoiar e incentivar a produção de conhecimento em EaD;

g. promover o desenvolvimento de habilidades e novas tecnologias aplicadas a EaD;

h. desenvolver pesquisa nas áreas de educação e tecnologia, de modo a garantir a

atualização constante de conhecimentos e recursos em EaD, em articulação com a PROPEP;

i. estabelecer parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais, públicas e

privadas, governamentais e não-governamentais.

O Núcleo de Educação a Distância – NEAD, institucionalizado pela Resolução nº 51/07

do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO, é o setor responsável pela gestão,

operacionalização, oferta, avaliação e qualificação de cursos, disciplinas e programas
ofertados na modalidade a distância.

Na estrutura organizacional da Universidade, o NEAD é um Órgão Suplementar,

vinculado à Reitoria, sendo disciplinado por regimento próprio e criado com o objetivo de

dar apoio didático-científico e técnico-cultural aos programas de ensino, pesquisa e extensão
e, ainda, às Comissões e Assessorias que, nomeadas pelo Reitor, auxiliam-no quanto às

decisões que envolvem matéria de maior aprofundamento técnico.

De acordo com seu Regulamento, o NEAD tem como atribuições:
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▪

Assegurar o envolvimento da comunidade escolar na modalidade EAD, mediante

▪

articulação contínua com todos os setores da UNIGRANRIO.

▪

e as políticas estabelecidas pela Reitoria e suas representações.

▪

nesta modalidade.

▪

em EAD.

▪

UNIGRANRIO.

▪

Obedecer, em todos os seus processos, a regulamentação institucional descrita no PDI
Assegurar a qualidade da oferta de ensino, pesquisa e extensão nos cursos ofertados
Qualificar pessoal técnico-administrativo, docentes e professores tutores para atuar
Assessorar e dar suporte às iniciativas e experiências em EAD no âmbito da
Apoiar a produção de conhecimento em EAD.

▪

Promover o desenvolvimento de habilidades e novas tecnologias aplicadas à EAD.

▪

atualização constante de conhecimentos e recursos em EAD.

Desenvolver pesquisa nas áreas de educação e tecnologia, de modo a garantir a
Participar de eventos sobre assuntos relacionados à EAD.

A fim de fomentar uma cultura institucional de EAD, o Núcleo mantém um espaço de

discussão sobre as estratégias de implementação da modalidade na Instituição e atua em

parceria com as unidades acadêmicas com transparência e clareza. Assim, é fomentada uma
gestão participativa conseguida por meio de reuniões com os Diretores e Coordenadores de
Cursos para apresentação das estratégias e para seleção das disciplinas a serem ofertadas,

bem como para indicação de professores tutores, professores conteudistas e validadores de
disciplinas. O NEAD operacionaliza as ações e projetos de EAD planejados e desenvolvidos

na PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) e na PROPEP (Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação).

O NEAD conta com a seguinte estrutura de pessoas:
Direção do NEAD

Responde pela gestão, desenvolvimento, avaliação e cumprimento das metas e ações

estratégicas do Núcleo de Educação a Distância. Também garante a infraestrutura técnicoadministrativa e tecnológica e os recursos humanos multidisciplinares que suportem essas
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ações. Além disso, participa ativamente do planejamento institucional para o NEAD e áreas
responsáveis pela implantação da EAD.

Gerência de Desenho Educacional
Gerência responsável pelo planejamento, desenho, produção, disponibilização e

avaliação dos recursos educacionais e instrumentos avaliativos, bem como pela contratação,
formação inicial e continuada dos professores que irão atuar na produção dos recursos

didáticos e instrumentos avaliativos de todos os níveis de ensino. Essa gerência também é

responsável, junto à direção do NEAD, pela garantia da aplicação das concepções didáticopedagógicas elencadas no PDI, bem como pelo auxílio nos processos regulatórios da EAD.
Gerência de Operações Acadêmicas

Responsável pela operação acadêmica, que envolve suporte aos polos, professores

tutores, coordenadores de curso e alunos. Oferece apoio aos professores e coordenadores

de curso nos sistemas acadêmicos (AVA, SGP e portal). Realiza o planejamento,

parametrização, geração, acompanhamento, aplicação, processamento e auditoria das
provas presenciais. Realiza, ainda, o acompanhamento e orientações iniciais aos professores
tutores, por meio do plano de trabalho e indicadores de performance docente. Realiza a
gestão e acompanhamento das turmas e alunos. Auxilia nos processos regulatórios da EAD.
Gerência de polos
Responsável pela captação, negociação, consolidação, acompanhamento, gestão e

avaliação contínua dos processos que envolvem os polos presenciais.
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Figura N° 16

2.6.2

Práticas de Extensão

2.6.2.1 A Extensão como propulsora da Responsabilidade Social

Com reestruturação da extinta PROCE, em dezembro de 2015, a extensão comunitária

passou a contar com uma estrutura própria para melhor contemplar as políticas de
responsabilidade social definidas no PDI. Com o advento da Pró-Reitoria Comunitária

(PROC), alguns objetivos e metas da área tiveram que ser revistos e agora fazem parte deste

Aditamento. As proposições para extensão universitária estão articuladas ao processo de

desenvolvimento da UNIGRANRIO, observando-se que as atividades de extensão foram
gradualmente implementadas, com claro encadeamento de ações e estabelecimento de

metas no PDI de 2009-2014. As metas para o próximo quinquênio foram definidas pelo
escopo da avaliação institucional e os novos desafios propostos para o crescimento da
UNIGRANRIO no plano acadêmico e científico.
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Tendo em vista o avanço da qualidade acadêmica dos cursos ofertados de graduação

e pós-graduação atestada pelos conceitos obtidos nos processos de reconhecimento e

renovação dos cursos no último quinquênio foi concebida uma nova etapa para a condução
e expansão das atividades da universidade no cenário nacional.

Entre eles, a efetiva ampliação da internacionalização da instituição, a ampliação da

oferta de cursos de extensão com formatos e percursos formativos para a qualificação
profissional e sob o escopo de formação ao longo da vida. Tais ações ficam a cargo da Pró-

Reitoria Comunitária e de Extensão, bem como aproximação da universidade com empresas,

organizações do terceiro setor e instâncias públicas, com o intuito de conceber a

universidade como parceira e legítima instituição que atua na área de responsabilidade

social para a concepção, implementação e avaliação de projetos tem permitido a elaboração
de programas conjuntos. Exemplificando: a oferta de serviços à comunidade mantém as
atividades nas áreas de saúde humana e jurídica por meio de ambulatórios e Núcleo de
Prática Jurídica.

2.6.2.2 Extensão e universidade socialmente responsável

Muito além de vontades individuais, a Responsabilidade social entrelaça o

comportamento de todos que vivem em sociedade, movidos pela condição humana num
mundo de recursos esgotáveis e em busca de justiça social.

A UNIGRANRIO alicerçada em seus valores de fé, liberdade, paz, solidariedade,

honestidade, justiça, dignidade, tolerância e ética caminha para aliar todos os esforços, a

soma de todas as vontades, para o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Nesse caminho concebe e empreende, de acordo com os preceitos de valores, atividades
práticas de forma a atender as diferentes expectativas sobre a presença da universidade na
sociedade e seus diversos públicos, o que já faz parte de sua cultura organizacional.

A extensão universitária aliada ao ensino e à pesquisa comprometida, cultiva em suas

atividades o pensamento crítico e independente nos estudantes e a capacidade de aprender
e empreender por toda a vida. Diante dos desafios locais, e da pertinência e relevância social
da UNIGRANRIO, procura-se refletir os objetivos da educação superior, notadamente,
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gerando conhecimentos que permitam compreender, enfrentar e superar os desafios
societários tendo como base o diálogo e a paz.

A organização das atividades de extensão tem como diretriz o foco interdisciplinar, a

promoção do pensamento crítico e a cidadania ativa, estabelecidas no contexto de autonomia
institucional e de liberdade acadêmica. Os docentes e alunos são estimulados a propor
atividades extensionista na perspectiva dos valores para o desenvolvimento humano, da
contribuição da universidade para a solução dos problemas concretos da sociedade e da
produção e disseminação dos conhecimentos.

No cenário das possibilidades extensionistas, de diferentes formas, os estudantes e

docentes são desafiados a tomar decisões, buscar informações, estruturar suas intervenções.

Os projetos de extensão se constituem como processos que oferecem meios para que se
possa desenvolver a capacidade de análise de situações com ênfase nas condições loco-

regionais e apresentação de soluções em consonância com o perfil psicossocial da

comunidade na qual se está inserido. Um projeto extensionista realizado junto a uma

comunidade, desde que claramente definido em seus propósitos, metas e metodologias pode
ser pleno de situações novas e desafiadoras.

No escopo do ensino alicerçado em metodologias, vislumbra-se pela via da extensão,

a elaboração de projetos, em que os casos considerados e as dinâmicas pertinentes, estão em
tempo real.

Nesse sentido, os projetos são elaborados como práticas multi, interdisciplinar e

interprofissionais e se articulam em três dimensões fundamentais:

1. Produção de conhecimentos (disciplinar ou interdisciplinar);

2. Disseminação de conhecimento (comunidade interna e /ou comunidade externa);

3. Reestruturação curricular, em que a extensão suscita a criação e o desenvolvimento

de novas áreas de conhecimento necessárias para a formação integral do sujeito
profissional.

A operacionalização de suas ações de extensão se faz pela implantação dos

programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produção acadêmica.
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Na estruturação e ordenamento dos programas e projetos de extensão para o PDI

2015-2019 foram organizados quatro eixos básicos, em torno dos quais se agregam as
propostas e atividades extensionistas: UNIGRANRIO Comunidade, UNIGRANRIO e
Formação, UNIGRANRIO e Sustentabilidade, UNIGRANRIO e Desenvolvimento.

O eixo UNIGRANRIO Comunidade tem como diretriz central o contato direto com as

comunidades e o estímulo ao desenvolvimento de projetos de caráter social, vinculados a
distintas realidades, definindo-se pelas ações de pesquisa-ação e interdisciplinaridade.

O eixo UNIGRANRIO e Formação está voltado à Educação Continuada desenvolvida

preferencialmente por meio de parcerias Institucionais que se estruturam para o
desenvolvimento de processo de formação (formação profissional inicial, aperfeiçoamento
profissional e cultura), bem como atividades, como palestras e eventos acadêmicos.

O eixo UNIGRANRIO e Sustentabilidade se estrutura em função dos desafios do homem

na preservação da vida no planeta, tendo como foco a educação ambiental e a promoção da

cidadania, O programa norteia-se pela condução de uma metodologia transdisciplinar de

atuação socioambiental e a atuação democrática junto com as comunidades e as melhores
formas de atuação na questão socioambiental. Exemplo disso são as ações já consolidadas na
área de educação ambiental, como o projeto Escola Verde realizado em parceria com a Bayer

e secretarias municipais de educação dos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti
e Belford Roxo. As citadas ações levam a UNIGRANRIO a se coloca como instituição de
referência na área ambiental.

O eixo UNIGRANRIO e Desenvolvimento reúne os projetos relacionados as atividades

desenvolvidas em parceria com o setores públicos e empresas para a realização de projetos

de assessoria, consultoria e de tecnologias, tendo como foco o aprimoramento de setores
produtivos da localidade. Nesse sentido, cabe o fomento da participação dos acadêmicos nas
atividades de extensão, vinculando-as a ações que promovam a sustentabilidade, a

empregabilidade e o empreendedorismo em atividades como a do Escritório/ Núcleo de
projetos (Multijunior) para viabilização com setores da sociedade – governo e iniciativa
privada para implantação de Projetos visando o desenvolvimento local.
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Por meio dessas definições políticas aqui sintetizadas a UNIGRANRIO busca

promover o desenvolvimento e a integração social, estimulando o exercício da cidadania
ativa, o desenvolvimento sustentável, o resgate e o desenvolvimento artístico e cultural e a

promoção do intercâmbio entre a instituição e a comunidade. Ao “ir além da sala de aula”, a
universidade possibilita a troca de conhecimentos entre a academia e a comunidade,

propicia aos alunos a vivência de situações reais e lhes dá a possibilidade de contribuir para
o desenvolvimento de pessoas e grupos sociais no seu entorno.

A presença da UNIGRANRIO na sociedade também se faz presente pelo caráter

contínuo das atividades realizadas nos espaços de clinicas e laboratórios da instituição, que
abrangem os cursos de Odontologia, Fisioterapia, Medicina. Enfermagem, Radioterapia,

Nutrição, Medicina Veterinária. Simultaneamente aos atendimentos realizados nas clínicasescola, de um modo geral, as matrizes curriculares dos cursos de Saúde contemplam a

realização de atividades práticas em locais externos ao campus da instituição, tais como
escolas, creches, asilos, centros de saúde, hospitais, empresas, instituição de educação
especial.

- Serviços à comunidade
Estão presentes entre as atividades da UNIGRANRIO de caráter permanente:

Ambulatório Jamil Sabrá, Clínica-Escola de Fisioterapia, a Clínica-Escola de Odontologia,

Hospital-Escola de Medicina Veterinária Prof. Allan Kardec, Laborafe e o Núcleo de Práticas
Jurídicas.

Quadro 17 – Serviços oferecidos à comunidade

Setor
PDC/Ambulatório Jamil
Sabrá

Clínica-Escola de
Fisioterapia

Atividades
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.

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,
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Clínica-Escola de
Odontologia

Hospital-Escola de
Medicina Veterinária
Prof. Allan Kardec

Laboratório de Análises
Clínicas - LABORAFE

Núcleo de Práticas
Jurídicas

Fonte: PROC Dez/2016

2.6.3

Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria, Fisioterapia Oncovascular e
Dermatofuncional. Anualmente são atendidos cerca de 300 pacientes em
6000 procedimentos
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 pacientes especiais e tratamento de traumatismos dentais e de lesões da
boca. Anualmente, são atendidos cerca de 200 pacientes em cerca de 3000
procedimentos.

Localizado no Campus I funciona como espaço de atividade para os alunos e
presta atendimento aos animais da comunidade. O hospital atende pequenos
animais e a animais silvestres. Realiza procedimentos cirúrgicos em geral,
dermatológicos, de acupuntura, oftalmologia, ultra-sonografia, exames
laboratoriais, eletrocardiologia, RX, oncologia, odontologia veterinária.
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).

O Núcleo de Prática Jurídica se destaca 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, aproximadamente.

Atividades de Pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural

Especial destaque estratégico foi dado à politica de estímulo à indicação científica, à iniciação
tecnológica e inovação, para alunos da graduação e do ensino médio, seja com fomento (próprio e de
agências) ou pela via do voluntariado.
Iniciação Científica

O programa de Iniciação Científica (IC) da Unigranrio teve início em 2006 com bolsas concedidas com
recursos próprios da instituição, acrescidas, em 2007 e 2009, de cotas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) para alunos da graduação e do ensino médio, respectivamente (PIBIC e PIBIC-EM/CNPq). Em
2012, mediante a submissão de uma nova proposta ao CNPq, o programa foi contemplado com cota
de 10 bolsas da modalidade de iniciação tecnológica e inovação (PIBITI/CNPq). As bolsas de IC não
ficaram, porém, restritas ao CNPq. Em 2012, mediante assinatura de convênio, o programa obteve do
Santander Universidades a concessão de cota inicial de 10 bolsas com ampliação para 30 bolsas em
2015. Além disso, o programa conta com bolsas da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e da Fundação Nacional de Desenvolvimento do
Ensino Superior Particular (FUNADESP). Em relação a esta última agência, os recursos financeiros
são da própria UNIGRANRIO, embora o comitê científico da FUNADESP participe do processo de
seleção e classificação.
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É evidente que os avanços alcançados na IC estão relacionados pari-passu a outros indicadores da
consolidação da ambiência de pesquisa que vem se concretizando na UNIGRANRIO: 1. Aumento
expressivo do número de grupos de pesquisa credenciados pelo CNPq; 2. Fixação de docentes
pesquisadores seniores convidados a integrar o corpo docente permanente dos programas de Pósgraduação; 3. Aumento importante da produção científica nos estratos mais elevados do Qualis
CAPES; 4. Expansão progressiva do volume de recursos destinados à pesquisa em decorrência de
aplicações feitas às agências oficiais de fomento, particularmente à FAPERJ, CAPES e CNPq. Em
decorreência da grave crise econômica pela qual passa o estado do Rio de Janeiro, os recursos
oriundos da FAPERJ para os Programas de Pós-Graduação e grupos de pesquisas foram reduzidos
consideravelmente em 2018; 5. Ampliação e modernização de infraestrutura de laboratórios e
administrativa para o desenvolvimento da pesquisa e da Pós-graduação; 6. Consolidação de parcerias
estratégicas para produção científica em parceria, ressaltando-se o convênio firmado com o Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Centro Nacional de Bioimagem (Cenabio
e UFRJ); 7. Implantação, em agosto de 2013, do Programa Institucional de Bolsas de Produtividade
em Pesquisa (PROPESQ), dirigido aos professores da Graduação e Pós-graduação da Unigranrio, com
gestão da FUNADESP. Como resultado destas iniciativas, a Unigranrio tem hoje nove cursos de Pósgraduação stricto-sensu, sendo sete com nota 4, e dois cursos com nota 5 (Mestrado e Doutorado em
Administração).
Assim, a Iniciação Científica é uma realidade na UNIGRANRIO em seus cursos de Graduação e de
Ensino Médio. O número crescente de Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq e dos quais
participam alunos de IC, mostra que a pesquisa na Unigranrio não é exclusiva dos cursos de Mestrado
e Doutorado. Aponta existir, por parte de alunos da Graduação, uma consciência de que a pesquisa
está integrada à ambiência acadêmica. Ademais, o aluno de IC da Unigranrio já percebeu que estar
iniciado em pesquisa e inovação lhe confere palpáveis vantagens – maturidade intelectual precoce,
postura crítica diante de “verdades” inquestionáveis e atitudes proativas em trabalho de equipe.
Certamente, esses pontos o distinguirá no mercado de trabalho e no desempenho acadêmico futuro.
Recentemente, foi adotada a estratégia de aproximar o aluno de Graduação dos Programas de
Mestrado e Doutorado.

O Programa Interinstitucional (UNIGRANRIO, INMETRO e UEZO) de Biomedicina Translacional
(BIOTRANS) iniciou uma experiência inédita de integrar o Mestrado com a Graduação na área de
saúde, particularmente nos cursos de Medicina e Biomedicina. A Integração Graduação Mestrado
– IGM é um projeto hoje consolidado que estimula os alunos de Graduação dos dois últimos períodos
da área de saúde a cumprirem créditos nas disciplinas ofertadas pelo BIOTRANS e a participarem
dos projetos de pesquisa. Seminários e conferências do BIOTRANS são abertos a todos os alunos, e
sua carga horária é considerada como atividade complementar. Se esse aluno desejar ingressar no
Mestrado, os créditos realizados serão aproveitados, encurtando, assim, o tempo da Pós-graduação.
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Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica da UNIGRANRIO
O Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica/PROPEP, responsável pela gestão do Programa de
Iniciação Científica da Unigranrio, discute e elabora as diretrizes do Programa de Iniciação Cientifica
com os membros do Comitê Institucional relacionados no quadro a seguir.
Comitê Institucional

Emílio Antonio Francischetti

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Virgínia Genelhu de Abreu

emilio.francischetti@Unigranrio.com.br

virginia.genelhu@Unigranrio.com.br

Professor

Diretora do
Científica

Escola

Núcleo

de

Iniciação

Link Lattes

Andrea Velloso da Silveira Escola de Ciências da http://lattes.cnpq.br/053048375871376
Praça
Saúde
1
Carina Maciel
Boghossian

da

Silva Escola de Ciências da http://lattes.cnpq.br/498560581951823
Saúde/BIOTRANS
6

Edson Jorge Lima Moreira

Escola de Ciências da http://lattes.cnpq.br/942448324081121
Saúde
3

Angelo Santos Siqueira

Escola
de
Educação,
http://lattes.cnpq.br/297925726743072
Ciências, Letras, Artes e
8
Humanidades

Giseli Capaci Rodrigues

Marcio Gonçalves Franco
Marcio Luiz Correa Vilaça
Pedro Hernan Cabello Acero
Rejane Prevot Nascimento

Escola de
Tecnologia

Ciência

e http://lattes.cnpq.br/516102203922720
8

Escola de
Tecnologia

Ciência

e http://lattes.cnpq.br/545054668174859
7

Escola
de
Educação,
http://lattes.cnpq.br/827776812109148
Ciências, Letras, Artes e
7
Humanidades
Escola de Ciências da http://lattes.cnpq.br/975631118244807
Saúde
4
Escola de Ciência Sociais e http://lattes.cnpq.br/041484968063615
Aplicadas
9

Haydéa Maria Marino de Escola de Ciência Sociais e http://lattes.cnpq.br/210829007590152
Sant’Anna Reis
Aplicadas
3
Luciano Rossoni

Escola de Ciência Sociais e http://lattes.cnpq.br/315834126641002
Aplicadas
6
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Comitê Externo de Avaliação do Programa Institucional de Iniciação Científica da
UNIGRANRIO
Anualmente, o Programa Institucional de Iniciação Científica da Unigranrio recebe o Comitê Externo
de avaliação em dois momentos distintos, a saber: 1) habitualmente em início de maio, para o
processo de avaliação e seleção de projetos a serem contemplados com bolsa de iniciação científica
e, 2) em outubro, durante o Seminário de Iniciação Científica, no processo de avaliação do Programa
Institucional, nas modalidades PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM. No quadro a seguir listamos os
pesquisadores de outras instituições de ensino superior que participaram como membros do comitê
Externo de 2018.

Comitê Externo PIBITI, PIBIC e PIBIC-EM 2018
Professor

Pesquisador

Alex Christian Manhães

Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/14450832
Pesquisa 1D
98662873

Ana Paula Vieira Colombo

Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/98971295
Pesquisa 2
33280572

Ana
Lúcia
Guedes
Cyro José
Martins

Link Lattes

Malheiros Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/96206387
Pesquisa 1B
37939082

de

Moraes

Doutor

http://lattes.cnpq.br/80759372
70169543

Isabela Bacellar Brandão
Doutor
Guimarães

http://lattes.cnpq.br/53109599
20927739

Fernanda Ester Sánchez Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/97183613
Garcia
Pesquisa 2
26899910
José Carlos Pelielo de
Doutor
Mattos

http://lattes.cnpq.br/95195613
58547808

Márcia Mattos Gonçalves Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/94090557
Pimentel
Pesquisa 1D
28849608
Orlando Bonifacio Martins Doutor

http://lattes.cnpq.br/50405490
66994395

Sérgio Emanuel Kaiser

http://lattes.cnpq.br/21886759
70407572

http://lattes.cnpq.br/10100300
08316258

Saulo Barroso Rocha

Doutor

Sílvio Renato Jorge

Bolsista de Produtividade em http://lattes.cnpq.br/37448482
Pesquisa 1C
19239914

Doutor
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2.6.3.1 Diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio
cultural

A opção adotada pela UNIGRANRIO foi por uma formação universitária articulada aos

tempos atuais o que a leva a estar comprometida com a formação de profissionais com
responsabilidade social. Como instituição formadora, a extensão por ela patrocinada se
empenha no preparo de técnicos competentes, agentes de mudanças e promotores da

igualdade e justiça social. Pela concepção e pela tradição a extensão universitária dá

concretude ao compromisso social da universidade, mantendo-se a reflexão ética sobre o
ensino, a pesquisa e a própria extensão, que se realiza em programas e projetos.

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

suas ações sociais realizadas de forma independente ou em articulação com outros
segmentos da sociedade. A responsabilidade social exigiu a elaboração de programas de

caráter contínuo e emancipador e teve como ponto de partida a organização de parcerias
com o poder público e empresas que diante da identificação de objetivos comuns

potencializam as atividades empreendidas pela universidade nas áreas de inclusão,

desenvolvimento, meio ambiente. Nos últimos anos foram realizados os seguintes
programas e projetos por área:

Quadro 18 – Programas e Projetos

Área
Desenvolvimento
econômico e social
e inclusão social

Programas e Projetos
Programa PróSaúde

ARP - Aprender,
Reconstruir,
Participar

Projeto PRODUCIniciação
Desportiva
Alimentação
Saudável Além da
Sala de Aula

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.

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.
Realizou em 2012 a preparação esportiva de crianças e
adolescentes entre 7 a 15 anos nas modalidades: Atletismo,
Futebol, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Handebol e Judô nas
Vilas Olímpicas do município. Parceria: Secretaria Municipal de
Educação de Duque de Caxias.

Aplicar os conhecimentos nutricionais na promoção da
segurança alimentar e nutricional das comunidades próximas à
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Promovendo a
saúde do
adolescente na
escola; uma
proposta do
cuidar da saúde
pelos acadêmicos
de enfermagem
da UNIGRANRIO

Defesa do meio
ambiente

Realiza ações de prevenção e promoção da saúde a população
adolescente do CAP UNIGRANRIO. Parceria: 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

Áudio-book

Produção de material em áudio a parti das disciplinas
oferecidas pelo NEAD Produção de CDs "áudio- books" para
alunos com problemas visuais

Imposto de Renda
Pessoa Física

Memória cultural,
produção artística
e patrimônio
cultural

UNIGRANRIO. Parceria: Secretaria Municipal de Esporte Lazer
de Duque de Caxias e Instituto Harpia Harya

Laboratório de
Extensão e
Pesquisa em
Política Social e
Serviço Social LEPPSSS
Programa
Integrar

Programa Escola
Verde
Projeto Biólogos
em Ação
Programa de
Gerenciamento de
resíduos

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.
Articula atividades investigativas e interventivas para
processos de transformação da realidade acadêmica e social,
com especial foco no Programa Família Cidadã. Parceria: ASPAS
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)
Parcerias: Apoio da Prefeitura Municipal de Conservatória e de
Ipiabas.
Promove ações de ensino, promoção de saúde e
desenvolvimento sustentável junto a docentes dos municípios
de Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo.
Parceria: Bayer

Realiza atividades de cunho ambiental em Unidades de
Conservação, visando a educação e a preservação ambiental
Parcerias: Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município
de Duque de Caxias e Parque Natural da Taquara.
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 a universidade e para a sociedade. Todos os
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resíduos gerados: comum, infectante e químicos têm destinação
correta.

Fonte: PROC. Dez/2016

A partir de 2012, a PROCE (sucedida pela PROC) passou 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 por entender que os programas de extensão, destacam-se alguns

pelo escopo que trazem maior interação dialógica na comunidade local. Condição a ser
mantida e aperfeiçoada no quinquênio 2015-2019.

A 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. A partir de 2013, deu-se início a produção de cursos de Formação Inicial
Continuada visando a qualificação profissional de setores vulneráveis da sociedade. A
UNIGRANRIO contou com a parceria do Banco Santander e o Grupo

A PROC tem para o quinquênio 2015-2019 papel central na condução da articulação

entre os diferentes programas e projetos da UNIGRANRIO e na busca de parcerias nos

setores públicos e privados. O objetivo é potencializar a capacidade empreendedora dos

alunos e a formação de habilidades 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.

2.6.3.2 Responsabilidade social: inclusão social e desenvolvimento econômico e social

A extensão articulada ao ensino e a pesquisa, é ação instrumentalizadora do processo

dialético teoria/prática capaz de induzir a elaboração de propostas interdisciplinares que
favoreçam uma visão integrada da sociedade e de seus desafios. Os eixos em torno dos quais

se agregam as propostas e atividades extensionistas, são: UNIGRANRIO comunidade,

UNIGRANRIO

e

formação,

UNIGRANRIO

e

Sustentabilidade,

UNIGRANRIO

e

Desenvolvimento. Tais eixos trazem consigo as principais diretrizes institucionais que
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aproximam os projetos concebidos pelos cursos nas escolas a um ideário de
responsabilidade social.

Por esse escopo, prioriza-se todas as atividades extensionistas: projetos, cursos,

eventos, produtos que se alinhem no entorno da inclusão social e desenvolvimento local. A

implementação de eventos e atividades socioeducativas e culturais se organizam para o
fomento, a inserção social e a promoção humana. A cada atividade, a socialização dos

conhecimentos acadêmicos, com e para a comunidade, podem promover mudanças sociais,
influenciar novos modos de agir e pensar.

A implantação de convênios e parcerias com os setores da sociedade para a realização

de ações conjuntas tem se revelado um cenário propício para o aprimoramento da formação
profissional e pessoal dos alunos, do mesmo modo que contribui para a construção de uma
sociedade mais justa e é ação a não sofrer solução de continuidade.

2.6.3.2.1 Inclusão Social: Espaços multifuncionais para alunos com necessidades
especiais
É objetivo da UNIGRANRIO proporcionar aos alunos com necessidades especiais,

ambiente propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no processo
de aprendizagem. As políticas públicas, adotadas pela instituição, orientam a comunidade

acadêmica para o reconhecimento das necessidades diversas dos alunos, ao respeitar estilos

e ritmos de aprendizagem com vistas a assegurar uma educação de qualidade a todos, por
meio de adaptações curriculares e metodologias de ensino compatíveis com a realidade,
arranjos organizacionais diversificados e o uso de tecnologias assistivas.

Como compromisso pela inclusão social, a UNIGRANRIO adota as seguintes políticas

para os atendimentos aos alunos com necessidades especiais:

Para alunos com deficiência física proporciona-se livre circulação dos estudantes

nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); elevadores e rampas
com corrimãos para facilitar a circulação de cadeirantes, portas e banheiros adaptados com

espaço suficiente para permitir o acesso e circulação de cadeira de rodas; além de barras de
apoio nas paredes dos banheiros.
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Para alunos com deficiência visual, a Biblioteca Central da UNIGRANRIO “Euclides

da Cunha”, encontra-se equipada por conter o Laboratório de Didática Inclusiva – LaDIn, sob

coordenação dos pesquisadores da área de Educação Especial e do Núcleo de Práticas
Inclusivas - NuPI, onde acontecem encontros periódicos com os pesquisadores, auxiliares de

pesquisas professores e alunos, versando sobre conteúdos acadêmicos a serem

trabalhados/adaptados, via utilização de equipamentos/recursos próprios de tecnologias e
de modalidades de assistência a pessoas com deficiência visual, levando-as a se apropriar de
ferramentas facilitadoras para a aprendizagem.

Encontram-se disponíveis aos alunos, de acordo com a natureza dos atendimentos

oferecidos, os seguintes equipamentos e softwares:

● Uma impressora braille de fácil manuseio por ter interface com voz sintetizada e
teclas rotuladas em braille;

● O Duxbury, software tradutor braille que permite que sejam criados textos, livros,
documentos, cartas e outros sem se preocupar com regras complexas de formatação

no Braille. Faz traduções em grau dois para Espanhol, Francês e Inglês, e em grau um

para Espanhol, Francês, Inglês, Português, Alemão, Grego, Italiano e Latim, sendo
compatível com sintetizadores de voz e displays braille.

● Três aparelhos Merlin Plus (vídeo-ampliador) proporcionando facilidade ao usuário
para trabalhar simultaneamente com material impresso e com o computador graças
ao compartilhamento do monitor, aos botões ergonômicos e ao software de

gerenciamento, permitindo 28 modos de visualização com combinações distintas de
cor de forma e fundo: colorido, preto e branco, alto contraste positivo, alto contraste

negativo, texto azul com fundo amarelo são disponibilizados aos alunos, e poderão
circular por diferentes dependências da universidade quando se fizer necessário.

Os aparelhos permitem ampliação de até 67x em monitor 53cm. Saídas separadas

para TV e monitor de computador. Ampliação de até 67 vezes. Pedal para alternar
rapidamente entre modos de exibição. Programação de esquemas de configurações

preferidas. Localizador de objetos através da função zoom rápida para localizar e ampliar
áreas específicas; pedal para alternar rapidamente entre modos de exibição. Um aparelho
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Max (vídeo-ampliador de mão) que se conecta facilmente a um Monitor para leitura de livros,
jornais, cartas etc., mesmo sobre superfícies curvas.

Para alunos com deficiência auditiva, desde o acesso até a conclusão do curso,

intérpretes de Língua brasileira de sinais fazem a mediação, diariamente e, especialmente

por ocasião da realização de provas ou sua revisão. Admite-se flexibilidade na correção de
provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; apreendido da Língua portuguesa,

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente aos conteúdos
do curso em que o estudante estiver matriculado). Informações aos professores são
veiculadas através do Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.

2.6.3.3 – Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade
étnico-racial
A UNIGRANRIO conta com um núcleo de pesquisadores sobre o tema, o que

proporciona conhecimentos de referência ao seu alunado. O atual cenário mundial exige que

as universidades além de formarem recursos humanos para o mundo do trabalho,

preocupem-se em formar cidadãos conscientes das questões éticas e sociais. Pensando nisso,
a UNIGRANRIO criou este espaço que disponibiliza ao corpo discente oportunidade de

reflexão e materiais diversificados sobre Formação Geral, que envolvem temática referente

à defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, bem como questões

ligadas à desenvolvimento socioambiental, incentivando-os à prática de ações afirmativas
nessas áreas.

2.6.3.4 Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais
(empregabilidade e empreendedorismo)
O processo de internacionalização foi iniciado a partir da adesão ao Programa

Ciências Sem Fronteiras. Por meio da experiência significativa da participação dos alunos no

programa, em especial, o reconhecimento da experiência internacional para a inserção no

mundo profissional, a UNIGRANRIO se incumbiu do estabelecimento de parcerias com
outras universidades e instituições de interesse acadêmico.
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A UNIGRANRIO estabelece convênios de cooperação acadêmica, técnica, científica e

cultural com instituições reconhecidas no âmbito internacional. Esta iniciativa possibilita

que professores e alunos possam participar de projetos de formação, pesquisa, e intercâmbio
no exterior. Da mesma forma, os alunos estrangeiros são os novos beneficiários desses
acordos internacionais e são acolhidos pela UNIGRANRIO, tendo acesso a todas as atividades
acadêmicas.

1.6.3.5 Núcleo de Memória e Documentação Institucional (NuMeDoc)
O Núcleo de Memória e Documentação Institucional (NuMeDoc) tem o objetivo de

concretizar um espaço que adote a representação de um lugar de memória, para a

recuperação, organização e disponibilização da sua história institucional por meio das
memórias e depoimentos daqueles profissionais mais antigos da instituição e do acesso a
documentos iconográficos e textuais. Nesse sentido, o Núcleo de Memória pretende que esse

processo de recuperação contribua para a (re)construção da história que permita à
identidade da UNIGRANRIO ser constantemente atualizada e que os projetos da

Universidade encontrem subsídios nesse Núcleo. A busca da memória institucional é um
meio eficaz para garantia de informação estratégica, fundamental à gestão, ao planejamento
organizacional e às tomadas de decisões no âmbito institucional, além de possibilitar a
geração de inovação e produção de conhecimento com fins de consolidação de uma
identidade.

3.

POLÍTICAS ACADÊMICAS
A UNIGRANRIO instituiu políticas institucionais com a finalidade precípua de

viabilizar a operacionalização das políticas de gestão, com o espírito de participação coletiva
das unidades administrativas, juntando-se a isso um clima favorável a decisões e prática de

ações conscientes e responsáveis, configurando-se como elementos imprescindíveis ao

cumprimento dos propósitos institucionais e democráticos da Universidade.

As políticas adotadas pela UNIGRANRIO possibilitam a condução das ações

pertinentes aos princípios institucionais, correspondentes às gestões administrativa,
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acadêmica, de pós-graduação, pesquisa e de extensão, levando-se em conta, por seus

naturais desdobramentos, as políticas sociais, culturais, financeiras de desenvolvimento
institucional, de pessoal, de comunicação, de publicação e de relações externas.

Essas políticas orientadoras encontram amparo nos anseios da comunidade

universitária, apurados do conjunto das reivindicações internas por parte de professores,

alunos e funcionários e, também, das necessidades sociais detectadas nas populações das
diversas regiões abrangidas pela atuação da UNIGRANRIO e das exigências do mundo do
trabalho. É uma empreitada mais que técnica e científica, por estar comprometida com a
ética e a promoção da qualidade de vida.

3.1

Políticas Institucionais
As mudanças decorrentes da atual realidade, considerados os campos social e

econômico, determinam alterações conceituais nas atividades profissionais e impõem às

instituições comprometidas com a qualidade: competência e atuação profissional
compatíveis com as exigências do mercado.

mudanças contemporâneas e tendências futuras.

Estas são permanentes por atreladas às

Diante disso, a formação profissional não pode estar vinculada a uma rígida

programação curricular. A flexibilidade tem de ser um elemento de permanente emprego no
processo de articulação entre os conteúdos, habilidades e valores, próprios de cada
profissão, contemplando a finalidade social, e à formação técnica e humana do egresso dos
cursos universitários.

Para o alcance desses propósitos, faz-se necessária a interface entre ensino, pesquisa

e extensão, para que a internalização dos conhecimentos tenha a significação real por estar

compreendido num contexto de análise, aplicação, julgamento e de descobertas, com
participação ativa, consciente e responsável.

Para pensar assim, basta estar atento ao movimento do mundo e às suas

transformações. Mas, atuar com esse pensamento exige uma preparação continuada e uma

apreensão crítica da realidade global e seus variados desdobramentos. A sociedade, a
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academia e o mercado de trabalho são o locus de referência e de preparação para dar

sustentação ao direcionamento das ações a serem implementadas, no campo do ensino, da
pesquisa e da extensão, na busca de Sustentabilidade, Empreendedorismo e
Empregabilidade, tendo sempre como tema transversal a Responsabilidade Social. Dessa
forma, e a buscar o alcance da missão da UNIGRANRIO, traçam-se as seguintes orientações,

que se pretende sejam, por meio dos pertinentes desdobramentos, as responsáveis pela

condução competente, consciente, criativa e comprometida daqueles que se engajarão como
empreendedores, num trabalho conjunto, levando a UNIGRANRIO a vencer o seu desafio.
3.2
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de
graduação
Qualquer entendimento que se possa externar sobre o processo ensino-

aprendizagem passa antes pela incorporação de valores que desencadeiam intenções,

vinculados às realidades política, cultural e social. Seus desdobramentos naturalmente se
enquadram no que de melhor e necessário possa ser buscado para a adequada preparação
de profissionais competentes e sintonizados com essas realidades.

O processo de preparação profissional extrapola o aprendizado técnico e deve estar

voltado à internalização dos conteúdos pertinentes à atividade profissional e ao consequente
domínio de suas respectivas competências e habilidades. Vai à busca do perfil de um cidadão

que, além disso, precisa estar consciente de que a sua vivência acadêmica, hoje, e
profissional, amanhã, deverá refletir um modelo de formação que priorizou a

Sustentabilidade, o Empreendedorismo e a Empregabilidade, consciente de seu papel como
ser humano socialmente responsável.

O egresso da UNIGRANRIO deverá integrar a

sociedade a que sempre pertenceu, não como um superior, mas como um cidadão

transformado, dotado de perspectivas diferentes que o levem a adquirir compromissos com
grupos ou pessoas antes ignoradas, a assumir o exercício de uma nova atividade conquistada

por mérito, a valorizar o trabalho e também a si próprio, a não confrontar o bem individual
com o coletivo.
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À postura de incutir valores e habilidades incorporadas pela educação sistemática,

são integradas, de forma que não pode ser dissociada ou restringida, as informações do
cotidiano social, as vivências, a compreensão sobre as características da relação humana, a

ética, o respeito às opções individuais, aos limites pessoais, profissionais e às diferenças em
sua mais abrangente concepção, configurando as formas da educação assistemática.

A política de ensino de graduação, comungada pela UNIGRANRIO, considera o

hoje como espaço para a reflexão necessária e a tomada de decisão para o agir responsável
e competente, no futuro. Busca a antecipação do domínio sobre a instrumentação adequada
para a atuação ativa, consciente e responsável do egresso de seus cursos de graduação e,
ainda, em sintonia com os problemas que poderá enfrentar em sua jornada profissional.

Com o lema “ir além da sala de aula”, a UNIGRANRIO, no passado, presente e, também,

futuro, nunca prescindiu ou prescindirá e nem abrirá mão da articulação e participação ativa
da comunidade externa, representada pela população, instituições afins públicas, privadas e
demais organizações da sociedade civil, que podem contribuir como parceiros na
consagração de seus propósitos institucionais.

Assim, para oferecer um norte à consolidação dos ideais da UNIGRANRIO, no que se

refere ao ensino de graduação (tendo em vista a expansão do ensino nesse nível, de acordo
com a viabilidade econômico-financeira e atendimento às necessidades da comunidade de
sua área de abrangência educacional) terá de haver uma permanente manutenção da
adequação e atualização dos currículos dos cursos de graduação, também, segundo as

diretrizes curriculares e princípios identificados pelas entidades representativas das
diversas áreas do conhecimento. Isso acarretará um provimento ativo da articulação entre o
ensino de graduação e a pós-graduação, pesquisa, extensão, bem como as atividades
assistenciais, podendo acarretar, naturalmente, a reformulação das normas em vigor.
Para viabilizar a sua política para a graduação, os cursos deverão:

1. Contribuir para que a UNIGRANRIO exerça a sua missão de promover a qualidade de
vida;
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2. Desenvolver ações que contemplem a responsabilidade social da UNIGRANRIO,
amparada em valores nos quais se assentam a sustentabilidade, a empregabilidade e
o empreendedorismo;

3. Oferecer soluções educacionais que atendam exigências de formação cidadã para o
presente e futuro, provendo, por meio de suas ações, competências, habilidades e
atitudes requeridas pela sociedade;

4. Executar ações voltadas à interdependência e à interdisciplinaridade;

5. Promover entre si a integração acadêmica, articulando também o ensino com as
atividades da pós-graduação, da pesquisa e da extensão;

6. Valorizar o processo de avaliação institucional interna e a avaliação externa,

mediante apoio incondicional ao trabalho realizado pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA);

7. Diligenciar para que os resultados da autoavaliação e da avaliação patrocinada pelo
Ministério da Educação (MEC) reflitam graus de excelência;

8. Revisar

os

currículos,

buscando

integração,

atualização,

adequação

e

redimensionamento, levando em conta os conceitos definidos pela Instituição para
sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo, e por meio do processo de
formação garantir a trabalhabilidade;

9. Ampliar a participação de seus alunos em programas de iniciação científica e
tecnológica;

10. Criar programas especiais que contribuam para que sejam internalizados os
conceitos

e

práticas

empreendedorismo;

relacionados

à

sustentabilidade,

empregabilidade

e

11. Dar suporte ao Núcleo de Educação a Distância – UNIGRANRIO Virtual e contribuir à
implantação de novos programas de ensino a distância;

12. Manter a qualidade do curso, independentemente do local em que é ministrado.
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3.3
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para a pós-graduação e
pesquisa
A universidade, compreendida como academia, está dimensionada pelo tripé ensino,

pesquisa e extensão. Na UNIGRANRIO, ensino, pesquisa e extensão se assentam sobre espaço

ocupado pela sustentabilidade, empreendedorismo e empregabilidade. Com relação estrita
à pesquisa, a ela se integra o ensino de pós-graduação por se entender que sua finalidade,

seja para o aperfeiçoamento, especialização ou enriquecimento e aprofundamento prático e

teórico da atividade profissional, conquistada no ensino de graduação, passa pela atualização
e/ou reformulação do conhecimento científico e, também, pelas inúmeras descobertas
consequentes de ensaios e investigações mais acuradas.

Esse contexto, vivenciado por intelectuais, torna-se disseminador de conhecimentos

articulados, comprometidos com a ciência e com sua aplicação objetiva em busca de soluções

de problemas sociais. Nessa ambiência, avançam as descobertas científicas e o
desenvolvimento tecnológico, contribuindo com a sociedade globalizada em todas as suas

matizes. Qualquer universidade se vale disso para a construção de sua imagem e sustentação
de seus propósitos como locus

de reflexão, de crítica, de adequado entendimento da

realidade existencial, de comprometimento com o bem-estar comum e a implantação de
melhores condições de vida da Humanidade.

Relembrando seu lema de ir além da sala de aula, a UNIGRANRIO insere- se no escopo

de universidade, nessa dimensão, por estimular, por meio de sua atuação, o intercâmbio
intenso e permanente entre as atividades de Pesquisa e a Extensão, objetivando o

desenvolvimento de estudos aprofundados e prática de investigação voltados para o
domínio de habilidades profissionais e interesses comunitários, sem descurar a formação de

pesquisadores competentes, difundidores do conhecimento, com validade para a
intervenção socioeconômica e com vistas, principalmente, ao progresso regional.

A pós-graduação Lato Sensu não se coloca como um conjunto de cursos que dá brilho

às áreas do conhecimento. Nela são ministrados cursos com objetivos claros e definidos. A

pesquisa, por seu lado, não é uma relação de projetos em desenvolvimento para justificar
uma exigência, não é um cumprimento de formalidade. É resultado de planejamento. Atende
a linhas de pesquisa. Mais que isso, é um movimento que aproveita, naturalmente, a vocação
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dos grupos que se instituem pelo propósito de darem efetiva contribuição ao surgimento de

algo que pode ser acrescentado ao conhecimento que já se tem e contribua à solução de

problemas crônicos, emergentes ou futuros da sociedade a quem a UNIGRANRIO serve. Essas
características devem se consolidar e fazer da Universidade um locus de referência.

3.4
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação stricto sensu.
As intenções das políticas relacionadas a pós-graduação e pesquisa buscam oferecer

significativas contribuições à realidade científica profissional e social. Identificam a política
de pós-graduação e pesquisa da UNIGRANRIO: a indissociabilidade das atividades de

ensino, pesquisa e extensão; a consolidação dos programas de pós-graduação Stricto Sensu;
a identificação das vocações de grupos de pesquisa; a expansão de novas áreas para
oferecimento de Cursos e Programas de Pós-Graduação; a obtenção de fontes

de

financiamento por área de conhecimento e, por último, mas sem menor importância,
consolidação e ampliação do Programa de Iniciação Científica.
3.5

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a Extensão

A formação universitária exige nos tempos atuais o compromisso com a formação de

profissionais com responsabilidade social e com uma gama de competências para a vida

laboral, o que requer um empenho cada vez mais consistente das instituições formadoras no
preparo de profissionais e pessoas que sejam agentes de mudanças e promotores da
igualdade e justiça social.

Por concepção e pela tradição a extensão universitária dá concretude ao

compromisso social da universidade e se realiza pelos programas e projetos. A partir da

introdução do conceito de responsabilidade social, a extensão ressignifica suas ações. A

responsabilidade social amplia a necessidade da elaboração de programas de caráter
contínuo e emancipadores em parcerias com o poder público e empresas que diante da

identificação de objetivos comuns possam potencializar as atividades na perspectiva de

produção de conhecimento, formação de nossos estudantes e contribuição na solução de
problemas da sociedade. A presença da universidade de forma organizada, planejada,
171

diversificada pode responder aos desafios da realidade sob os princípios metodológicos e
políticos da autonomia e da emancipação social.

A PROC tem papel central na condução da articulação entre os diferentes programas

e projetos da UNIGRANRIO e na busca de parcerias nos setores públicos e privados que
potencializem 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 se dá como 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 integrando os currículos dos cursos na medida em
que ampliam a possibilidade de acesso a diversidade de conhecimentos de forma

interdisciplinar. A Extensão, como experiência de ensino, é uma das estratégias pedagógicas
que se atrelam à flexibilização curricular. O processo de flexibilização curricular não é

somente uma mera modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura

curricular. Ele exige mudanças na estrutura no currículo e na prática pedagógica em
consonância com os princípios e com as diretrizes do PDI. A flexibilização abarca um
conjunto de atividades atinentes a pesquisa, a extensão, voltadas para o aprimoramento
profissional e pessoal. Dessa forma, as atividades de extensão são concebidas dentro de cada
curso na perspectiva de um ensino de qualidade para todos os alunos.

Quadro 19 – Atividades de Formação do Estudante

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão

ATIVIDADES

Exercício de Monitoria

Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. (I.C)
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Participação em programas e projetos de Extensão Universitária/ Responsabilidade
social - Mentoria da UNIGRANRIO

Participação como membro da diretoria de entidades estudantis no âmbito universitário
– Ligas e Centros Acadêmicos
Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras organizações
civis – Voluntariado

Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos das escolas.
Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional

Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas
por associações de classe ou entidades da área profissional
Participação, como ouvinte em Defesas de TCC, Dissertação de Mestrado e Tese de
Doutorado assistidas.
Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições

Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na modalidade
presencial ou a distância ofertada por instituições universitárias.
Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO

Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no mínimo nível
Intermediário
Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação
oral), organizadas por associações de classe, entidades da área profissional ou pela
universidade
Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos em periódicos ou anais de congresso e
seminários organizados por associações de classe ou entidades da área profissional.
Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por associações
de classe ou entidades da área profissional.
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Publicação de capítulo em livro.

Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático.

Premiação em eventos científicos organizadas por associações de classe ou entidades da
área profissional
Grupo IV: Vivência profissional complementar

Realização de estágios não obrigatórios, desde que oficialmente aprovados pelo NUCEN,
ou seja, com Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do estágio
Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa

Participação nas atividades promovidas pelas ligas estudantis reconhecidas no âmbito
da UNIGRANRIO (Ligantes)
Participação em intercâmbio universitário desde que aprovada pela PROC.

Fonte: PROC - 2016

Ainda para o fortalecimento da vida acadêmica temos os seguintes programas:

Monitoria, Mentoria, Iniciação à docência, e Participação em Projetos de Extensão e de
Responsabilidade Social.

O Programa de Monitoria tem por finalidade despertar nos alunos o interesse pela

carreira docente e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação.

A monitoria oportuniza que os alunos aprofundem determinada área de

conhecimento e colaborarem com os professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
das atividades técnico-didáticas. A Iniciação à Docência tem por objetivo valorizar as

atividades de formação de professores das diferentes licenciaturas oferecidas pela
UNIGRANRIO. O projeto permite a presença de estudantes em instituições públicas e
particulares parceiras, de forma a aprimorar a sua formação docente e contribuir para a
elevação do padrão de qualidade da educação básica.
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A Mentoria se constitui como programa voltado para os discentes de graduação que

já tenha cursado parte significativa da carga horária curricular dos cursos, estabelecida no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O programa tem como objetivo trazer contribuições à
adequação e ambientação dos calouros à vida universitária, bem como desenvolver

estratégias para: apoiar alunos estrangeiros, futuros alunos para o pleno desenvolvimento
de suas possibilidades profissionais. Os alunos selecionados recebem formação para a
mentoria e são convidados a participar das ações de acolhimento e desenvolvimento de
alunos na Universidade.

O Programa de Iniciação a Docência – PID foi criado por iniciativa dos Cursos de

Licenciatura da UNIGRANRIO, em parceria coma a Pró-reitora de Graduação – PROGRAD.

Este Programa visa criar ações que integrem os Cursos de Licenciatura da UNIGRANRIO, os

profissionais em formação (em nível de Estágio Supervisionado Licenciando), os

profissionais que acabaram de entrar nestas Licenciaturas (ora ingressantes) e os
Professores/Preceptores destes Cursos. As ações integradas decorrentes deste programa

serão norteadas pelo Novo Modelo de Ensino da UNIGRANRIO, permitindo o cumprimento

de um currículo baseado em competências e vivências profissionais e pessoais, lançando
mão de ferramentas de metodologias ativas, Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC’s) e outros processos inovadores. Assim, espera-se dar uma maior e melhor vivência do

mundo do trabalho aos licenciandos, bem como acolher e melhor preparar, para a vivência
acadêmico profissional, os Ingressantes.

Ainda como possibilidade de ampliação das atividades formativas, temos sob

responsabilidade da PROC a participação em projetos de responsabilidade social. O
Programa de Responsabilidade Social tem por objetivo contribuir para a formação

profissional e social, por meio da participação de estudantes de graduação, no
desenvolvimento de programas e projetos de extensão universitária.
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3.6
Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das
produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e
cultural
A UNIGRANRIO conta com o Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em

Pesquisa (PROPESQ). O 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

PROPESQ 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. O

valor da bolsa é equivalente a 25% do vencimento base, de sua respectiva categoria funcional
em regime de 40 horas semanais.

PROPESQ 1C — Bolsa de pesquisa destinada a docentes Doutores, professores de

Cursos de Graduação da UNIGRANRIO, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no mínimo,
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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.
3.7

Comunicação da IES com a comunidade interna e externa
A comunicação na UNIGRANRIO coaduna-se com os processos de desenvolvimento

de uma imagem institucional consistente e o acesso do público às informações sobre as
atribuições que exerce na sociedade.

A UNIGRANRIO apresenta um portfólio de ações comunicativas que visem à produção

de transparência do trabalho por ela realizado, bem como, por meio da divulgação, oferecem
às comunidades interna e externa informações relevantes e proveitosas.

Observa-se, portanto, que as estratégias de comunicação adotadas na UNIGRANIO são

voltadas para dois contextos: o do intramuros, privilegiando o contato com a dinâmica
acadêmica e o do amplo e ilimitado mundo externo.

A UNIGRANRIO consolida todo o trabalho efetuado pelos serviços que compõem a

rede de comunicação institucional e de outras instâncias que, igualmente, contribuem para
o diálogo da comunidade universitária com a sociedade, por meio da Diretoria de Marketing.

O setor se incumbe da gestão da informação, comunicação e memória como

transversal à Universidade. Dotado de estrutura adequada e formação de equipe
multidisciplinar, atua de forma que sejam garantidos e efetivos os fluxos de informação entre

diferentes públicos internos e externos, articulando os processos de colaboração,
interatividade e democratização da comunicação e da cultura e o uso dos recursos.
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O investimento na tecnologia da informação, incluindo aquisição de equipamentos,

instalação de redes e de sistemas teve uma importante contribuição para a comunicação
interna, na integração de informações e no diálogo entre banco de dados. Cabe destacar um
avanço com o desenvolvimento da rede intranet, com a criação do ARCO (Ambiente de
Relacionamento Corporativo), da UNIGRANRIO, atendendo alunos, docentes e funcionários.

Diante do papel e os avanços da tecnologia da informação e da comunicação, o

processo de relacionamento externo, que trata diretamente com alunos e público potencial,

prioriza as mídias e canais de comunicação – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Blogs,

e o processo interno, que trata diretamente com professores e funcionários administrativos,

é feito pela DRH – Diretoria de Recursos Humanos. O Departamento de Comunicação e

Marketing executa todas as ações de comunicação institucional apoiada pelos setores de TV
UNIGRANRIO, Rádio UNIGRANRIO e Agência Escola Marco Zero.

O Departamento de Comunicação e Marketing conta ainda com a Assessoria de

Imprensa que atua no relacionamento entre a UNIGRANRIO e a mídia externa e, também, na
produção de notícias veiculadas para toda a comunidade nas principais mídias utilizadas
para a comunicação institucional.

Além de divulgar notícias nessas mídias, atende a imprensa de todo o país,

fornecendo informações e indicando fontes na UNIGRANRIO para o jornalismo,
intermediando a participação de professores e pesquisadores da Universidade em

entrevistas e consultoria de publicações de relevância científica, política, social e econômica.
As principais metas para o setor são:

1- Ampliar o uso e o desenvolvimento de ferramentas inovadoras de tecnologia de

informação e comunicação como estratégia de comunicação interna e externa,
especialmente daquelas pautadas no conceito de mídias sociais;

2- Desenvolver um plano de marketing que permita melhor compreensão da relação

da Instituição com seu público em diferentes localidades geográficas, de
estratégias de comunicação e a consolidação da imagem da UNIGRANRIO;
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3-

Adotar um modelo inovador de produção e difusão para TV e rádio, que priorize

a produção de conteúdo para veiculação em múltiplos canais internos e externos
à Universidade (teledifusão aberta, cabo e Internet);

4- Criar e garantir condições para o funcionamento de um sistema de arquivos de
acervos

da

UNIGRANRIO (repositório institucional digital) visando o

aprimoramento dos mecanismos de preservação e acesso a diferentes
informações e produtos de pesquisa, ensino e extensão de modo a garantir a
5-

preservação dessa produção e da memória institucional;

Aperfeiçoar os processos de obtenção e disseminação de indicadores

quantitativos e qualitativos relativos à comunicação interna e externa, resultando

em processos estratégicos que aumentem a visibilidade e a transparência da
6-

Instituição;

Implementar informações relativas aos cursos de Graduação, Pós-graduação

oferecidos e demais atividades e serviços da UNIGRANRIO em duas línguas
estrangeiras (espanhol e inglês) para o reconhecimento da UNIGRANRIO no
âmbito internacional.

A comunicação na UNIGRANRIO coaduna-se com os processos de desenvolvimento

de uma imagem institucional consistente e o acesso do público às informações sobre as
atribuições que exerce na sociedade.

A UNIGRANRIO apresenta um portfólio de ações comunicativas que visem à produção

de transparência do trabalho por ela realizado, bem como, por meio da divulgação, oferecem
às comunidades interna e externa informações relevantes e proveitosas.

Observa-se, portanto, que as estratégias de comunicação adotadas na UNIGRANIO são

voltadas para dois contextos: o do intramuros, privilegiando o contato com a dinâmica
acadêmica e o do amplo e ilimitado mundo externo.
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3.8

Programas de atendimento aos estudantes
No âmbito institucional, o aluno conta com o Uni Relacionamento que é integrado aos

setores financeiros e de administração acadêmica.

O aluno pode, a qualquer momento, solicitar atendimento direto da Coordenação de

Curso, mediante agendamento ou nos horários disponibilizadas para tal, que poderá ser

presencial ou eletrônico, por meio de outra funcionalidade do Portal Educacional
denominada: “secretaria on-line”.

Os alunos são incentivados, no âmbito do curso, à participação em eventos

acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, tanto em âmbito interno, quanto externo.

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à comunidade
externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre

todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da
extensão.

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Nesse ambiente alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a
deles com os canais formais da Universidade.

A Ouvidoria, criada em 2003, funciona fisicamente e por meio do portal educacional,

acata os princípios de compreender e respeitar as necessidades, direitos e valores do corpo

discente e de toda a comunidade interna e externa da Instituição garantindo, no trato das
questões, o princípio da impessoalidade e, quando necessário, também o da
confidencialidade.

Nas situações requeridas pela condição do aluno e extraordinárias à competência da

coordenação de curso, o discente é encaminhado para atendimento no Núcleo de Apoio
Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, que conta com serviço especializado de psicologia, e que
conforme necessidade indica ao aluno acompanhamento profissional específico.

A Universidade considera importante o acompanhamento dos egressos, com a

finalidade de avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico dos cursos de graduação contando,
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para isso, com o apoio da DTI - Divisão de Tecnologia da Informação, que mantém cadastro
com todos os egressos dos cursos da Instituição. Por meio de correspondência ou e-mail, os

egressos são convidados a participarem de eventos realizados pelo na Universidade, bem
como de cursos de extensão e de pós-graduação.

A Universidade conta com o Setor de Bolsas e Benefícios ao aluno – SEBBA -

responsável pelo gerenciamento do processo de concessão de bolsas de estudo,

privilegiando alunos de comprovada carência socioeconômica com intuito de facilitar a

permanência e conclusão dos cursos por estes alunos. O SEBBA também orienta os alunos
interessados em candidatar-se ao Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade

para Todos (PROUNI), dos quais a UNIGRANRIO é integrante. Os alunos bolsistas passam
por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais da Universidade.
3.9 Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção
discente
A PROPEP possui Programa de Auxílios à divulgação de resultados de projetos de

pesquisa dos docentes da UNIGRANRIO em congressos (apresentação oral) e Premiação

Gratificada por artigos plenos publicados em jornais e revistas estratificados de acordo com

o Qualis/CAPES e nos quais conste a filiação do autor à instituição. O critério de concessão
de auxílio se baseia exclusivamente no mérito que é avaliado por parecer de consultores da
instituição e consultores externos.

3.10 Política e ações de acompanhamento dos egressos
As políticas e as ações da UNIGRANRIO para o acompanhamento dos egressos estão

diretamente alicerçadas à ideia de avaliação continuada, visando aferir o cumprimento de

sua missão, conhecimento das reais condições de oferta dos cursos, do status alcançado pelos
profissionais por ela formados e dos detalhes de sua inserção no mercado de trabalho.

O acompanhamento dos alunos inicia-se com a efetiva busca do envolvimento

permanente do ingressante na história da Instituição. Os pontos de partida serão os
“Encontros de Acolhimento dos Calouros”, ocasiões em que serão transmitidas aos iniciantes
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a mensagem de que suas vidas pessoais (seus nomes) e os históricos de suas vidas
profissionais estão inexoravelmente ligados à formação alcançada enquanto acadêmicos da
UNIGRANRIO. Conceitos oficiais – com destaque aos oriundos do ENADE e condicionados ao
desempenho discente no citado exame – terão influência no prestígio da UNIGRANRIO e irão
acompanhá-los durante toda as suas vidas.

Todo o processo de acolhimento tem como perspectiva de ação conscientizar o

neounigranriense de que ao manter-se contatado à UNIGRANRIO, permitindo e facilitando a

sua localização – ao longo de sua vida colocá-lo em rede com a Instituição que o abrigou
durante sua formação acadêmico-profissional. Buscar-se-á, dessa maneira e como resultado

deste comprometimento de alunos e ex-alunos, mantê-lo informado sobre a política
estudantil ao longo de sua trajetória profissional e pessoal. Para tanto, há de se criar estímulo

para o ressurgimento de associação de ex-alunos, usando os recursos das redes sociais. A

constatação de sucesso da política adotada para os egressos poderá ensejar, no futuro, a
participação de ex-alunos nos órgãos colegiados da Instituição.

A Política de Egressos pretende, a partir da obtenção virtual dos dados, colher

informações sobre a inserção de seus formados no mercado de trabalho, avaliar a qualidade

da oferta dos seus cursos, obter informações do próprio mercado e as reais exigências
sociais.

A apuração e análise de dados redundarão em indicadores válidos sobre as várias

formas de avaliação institucional. O processo avaliativo pressupõe dar voz àqueles que aqui
traçaram sua trajetória acadêmica. Ouvir o egresso é uma forma de verificar a qualidade dos

cursos da Instituição e confirmar do real cumprimento da missão assumida pela Instituição.
O acompanhamento do egresso se constitui, portanto, como um dos recursos

fundamentais na construção de indicadores que possam contribuir para a discussão em

termos da efetiva qualidade dos cursos e da repercussão dos mesmos no mercado e na

sociedade e, ainda, promover o aperfeiçoamento dos próprios cursos e o desenvolvimento
qualitativo de oferta educacional da UNIGRANRIO. E, por ser esta uma circunstância que

produz efeitos, o surgimento de espaço para renovação de desafios profissionais e
acadêmicos para o ex-aluno.
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A intenção é a de que todos os acadêmicos egressos da Universidade participem

dessa interação e ocupem o espaço de desenvolvimento profissional e atualização científica,
colocados à sua disposição e que tal espaço rompa limites mediante encontros, cursos de

extensão, reciclagens, palestras e outros. Dessa forma, a Instituição espera que o egresso

aprimore suas atividades profissionais cada vez mais e busque a ampliação de seus
horizontes.

Usando a tecnologia da informação e através do seu Portal Universitário, a

UNIGRANRIO pretende também auxiliar na resolução de problemas profissionais cotidianos,
mediante consulta aos docentes de seus cursos e, se for o caso, aos que atuam em outras
áreas da Instituição.

O acompanhamento dos egressos feito pelas Diretorias das Escolas tem como

objetivos:

-Objetivo geral
Possibilitar a avaliação continuada das condições de oferta dos cursos e,

adicionalmente, integrar os ex-alunos às atividades de desenvolvimento institucional e sua
participação nas atividades de extensão e em programas de pós-graduação (lato ou stricto
sensu).

-Objetivos específicos
Avaliar o desempenho dos cursos com relação ao mercado de trabalho;
Manter registros atualizados dos egressos;
Promover o intercâmbio entre ex-alunos;

Promover o intercâmbio entre ex-alunos e alunos;

Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a
profissionais formados na Instituição;

Incentivar, entre os egressos, a continuidade de estudos mediante ingresso em
programas de pós-graduação oferecidos pela UNIGRANRIO;
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Possibilitar o relacionamento entre antigos colegas de curso;

Contribuir à consolidação da missão institucional, confirmando-a.

Oferecer e conceder vantagens (descontos) para ingresso em nova graduação.

-Execução/relatórios

Estão envolvidos na execução da Política de Acompanhamento dos Egressos, toda a

alta administração da UNIGRANRIO e, de forma específica, assumindo as responsabilidades
pertinentes e respondendo diretamente por sua colocação em prática, os Diretores das
Escolas de Graduação, coadjuvados pelos Coordenadores Acadêmicos dos Cursos.

A aplicação desta política deverá estar presente nos planos de ação das diretorias das

Escolas e se acoplarão, recebendo o indispensável suporte, à Comissão Própria de Avaliação
da UNIGRANRIO, a CPA.

O desenvolvimento das atividades de que trata o Programa de Acompanhamento de

Egressos dos Cursos de Graduação e a análise dos resultados alcançados e possíveis
alterações, serão encaminhadas à Reitoria e relatados à comunidade acadêmica da

UNIGRANRIO, alcançando o período histórico de um ou dois anos letivos, a critério das
diretorias das Escolas que respondem por este Programa.
3.11 Política de Publicação e Editoração
Desde 1998, a Universidade vem desenvolvendo sua política de publicação e

editoração por meio da UNIGRANRIO Editora. Inúmeras obras foram publicadas com vistas

à socialização do conhecimento, para as comunidades interna e externa. Os periódicos
recebem registros do ISSN, e os livros são registrados no ISBN.

A UNIGRANRIO Editora atende às demandas de publicações, diante das produções de

docentes dos Institutos e Escolas da Universidade, usando, de forma prática, moderna e
objetiva, os recursos da Internet e a abertura possibilitada pelo Portal da UNIGRANRIO. A
UNIGRANRIO vem incrementando a edição de revistas eletrônicas de cursos de diversas
áreas do conhecimento da Instituição.
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As orientações para a política de publicação e editoração da UNIGRANRIO encontram

identidade na ampliação e consolidação da dinâmica de produção da UNIGRANRIO Editora

como foco na obtenção de parcerias visando à interação de autores de outras instituições
congêneres.

Além das atividades da editora a UNIGRANRIO apoia a criação e continuidade das

revistas científicas eletrônicas produzidas no âmbito da universidade. Atualmente
oferecemos um portal de publicação de acesso aberto que garante maior visibilidade da
produção científica.

3.12 Política de Relações Internacionais
Com a velocidade das informações e o estreitamento das relações com vistas à

comunicação atualmente consagradas no contexto da globalização, não buscar ou resistir
ao intercâmbio internacional é estar fadado ao isolamento cultural e distanciar-se das
inovações científicas.

O conhecimento está disponível aos quatros cantos do mundo e as instituições se

apresentam, praticamente, sem barreiras, em parcerias, e suas fronteiras se confundem no

estabelecimento do terreno de suas ações. Trata-se da cooperação internacional. Projetos
comuns beneficiam a tantos quantos forem os parceiros. As propostas conjuntas, mais que

se restringirem às bandeiras próprias de seus envolvidos, devem extrapolar e contemplar
valores democráticos e universais.

A UNIGRANRIO se insere na dimensão internacional, em parcerias com instituições

do exterior. O contato além das fronteiras permite o desenvolvimento de projetos e
intercâmbios profissionais, fornecendo e colhendo, numa proveitosa troca, bons frutos,
apesar de não numerosos.

O crescimento competente e de qualidade, já comprovado com esse empreendimento,

oportunizou para muitos discentes o domínio sobre novas tecnologias, o incremento do
arcabouço científico, a apreensão das inúmeras culturas existentes e a preparação para agir

no mundo com cientificidade e segurança. Para isso, busca-se permanentemente a ampliação
e consolidação da UNIGRANRIO na realidade internacional por meio da intensificação da
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articulação acadêmica internacional para projetos bilaterais, a mobilidade estudantil e a
criação da imagem da UNIGRANRIO como instituição internacional.
3.13 Política Social
A UNIGRANRIO preserva seus valores sociais por meio da ação comunitária e de

responsabilidade social da universidade.

Dentro de um conjunto de ações de cunho social a UNIGRANRIO se integra

voluntariamente as preocupações sociais e ambientais. Temos como preocupação central

o gerenciamento do uso de recursos ambientais, a adoção de uma sólida política de gestão

participativa, o patrocínio de iniciativas culturais e o estabelecimento de parcerias com
outras instituições que de forma sinérgica atua nos interesses da comunidade, que está

cada vez mais sensível às exigências ambientais e sociais. Estamos presentes nos conselhos
locais de forma a contribuir com a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social,

a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural.

Atuamos

no

favorecimento

de

funcionários

e

colaboradores

para

o

desenvolvimento pessoal e profissional na conquista de metas estabelecidas em conjunto

com o incentivo a inclusão no trabalho, de pessoas especiais, docentes e técnicoadministrativos, e do corpo discente. Mantém primordialmente o funcionamento das
clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, e do Núcleo de Prática

Jurídica como meio de multiplicação de experiências acadêmicas técnico-científicas e como
fim a co-participação na busca e produção de novos conhecimentos.

A educação para a cidadania global, plena, livre de preconceitos que rege nossas

ações se dispõe a reconhecer as diferenças, a interdependência e a complementaridade
entre as pessoas.

3.14 – Política de Cultura
Uma instituição de ensino não está limitada às características de academia, no que se
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refere à formação e produção intelectual; guarda e socialização dos saberes e intervenção na
sociedade como fornecedora de instrumentos próprios para a ação técnica e cidadã da

população. É, ou precisa ser um espaço de captação e irradiação da cultura. Educação
considera todas as formas de saber, de expressão, de artes e de qualquer manifestação
popular. Hábitos e costumes que revelam os valores e as práticas sociais de indivíduos

passam, conceitualmente, pela caracterização de cultura, o que certamente pode trazer
profunda e importante contribuição para a academia, e ser ponto de partida para mudanças
na sociedade.

Nesse sentido, fazendo-se da Universidade também um locus artístico e cultural, de

acordo com sua vocação e para o atendimento das reivindicações de suas comunidades,

estará contribuindo concretamente e validando as manifestações culturais em nível regional,
nacional e internacional.

A UNIGRANRIO já possui relacionamento com artistas diversificados e disponibiliza

ambientes para a realização de inúmeras atividades artísticas e culturais. Já é um espaço

musical regional e caminha para as demais atividades artísticas, buscando, também, projeção
nacional. Em tal contexto, é buscada a ampliação da Política Cultural na Universidade por
meio da viabilização de locais para a realização de atividades culturais, de esporte e lazer; de

projetos teatrais e de cinema; da manutenção do Canto Coral; da modernização das
bibliotecas vistas como os maiores espaços culturais da UNIGRANRIO, o desenvolvimento de
talentos artísticos e a realização de fóruns regulares de arte e cultura.

4

POLÍTICAS DE GESTÃO

4.1

Gestão de pessoas
O processo de recrutamento e seleção está consolidado, tendo como objetivo atrair

profissionais comprometidos com nossos valores, com o projeto estratégico da Universidade
e que demonstrem competências e técnicas desejadas para o desafio do cargo.
187

É importante destacar que o sucesso deste projeto deve ser compartilhado com os
Gestores e Coordenadores, parceiros efetivos deste trabalho.

Para o recrutamento de candidatos, utilizamos os nossos bancos de dados interno,

que são: O Trabalhe Conosco e o Trabalhando.com, além de outras fontes, como: rede sociais,

consultorias, sites de carreiras, conselhos regionais, etc. Para seleção, são utilizados vários
métodos e técnicas de acordo com as exigências da área de atuação, do cargo e das
competências.

A Gestão de Pessoas, na UNIGRANRIO, está baseada no modelo de gestão por
competências, no qual são avaliados e desenvolvidos nos candidatos a posições na
Instituição, bem como no seu corpo docente e técnico-administrativo, conhecimentos,
habilidades e atitudes imprescindíveis e desejáveis para o alcance dos resultados, traduzidos
em objetivos e metas, constantes deste PDI.
Sendo assim, do ponto de vista de seleção e contratação, neste ciclo do PDI,
continuarão sendo avaliados, de forma estruturada, o perfil do docente, segundo um
conjunto de competências previamente definidas.
4.1.1 Processo seletivo para o Corpo Docente
Os critérios de recrutamento e seleção adotados são os seguintes:

O processo de recrutamento e seleção está consolidado, tendo como objetivo atrair

profissionais comprometidos com nossos valores, com o projeto estratégico da Universidade
e que demonstrem competências e técnicas desejadas para o desafio do cargo.

É importante destacar que o sucesso deste projeto deve ser compartilhado com os
Gestores e Coordenadores, parceiros efetivos deste trabalho.

Para o recrutamento de candidatos, utilizamos os nossos bancos de dados interno,

que são: O Trabalhe Conosco e o Trabalhando.com, além de outras fontes, como: rede sociais,
consultorias, sites de carreiras, conselhos regionais, etc. Para seleção, são utilizados vários
métodos e técnicas de acordo com as exigências da área de atuação, do cargo e das
competências.

A Gestão de Pessoas, na UNIGRANRIO, está baseada no modelo de gestão por
competências, no qual são avaliados e desenvolvidos nos candidatos a posições na
Instituição, bem como no seu corpo docente e técnico-administrativo, conhecimentos,
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habilidades e atitudes imprescindíveis e desejáveis para o alcance dos resultados, traduzidos
em objetivos e metas, constantes deste PDI.

Sendo assim, do ponto de vista de seleção e contratação, neste ciclo do PDI,
continuarão sendo avaliados, de forma estruturada, o perfil do docente e do profissional
técnico-administrativo, segundo um conjunto de competências previamente definidas.
4.1.1 Processo seletivo para o Corpo Docente
Os critérios de recrutamento e seleção adotados são os seguintes:
Titulação

Experiências
magistério superior e
profissional
não
acadêmica
Produção

Competências

Avaliação da titulação e do reconhecimento do
curso, de modo a atender as necessidades de
especialistas, mestres e doutores para os Cursos e
para a IES. Para o exercício da profissão, como é
regras, necessário a titulação mínima especialista.

Considera-se relevante a experiência no
magistério superior e professional não acadêmico,
principalmente no que se refere ao desempenho
professional na área para qual o docente contribui
para a formação dos alunos do curso.
Avaliação da quantidade e da qualidade da
produção, visando à melhor pontuação da IES
frente aos órgãos reguladores.

Avaliação de competências para a prática do
ensino, pesquisa e extensão, bem como para o
desenvolvimento na carreira docente.

A sistematização e fases do processo seletivo:
Avaliação de currículo

Titulação, experiência, produção, localização de
residência.

Entrevista individual

Avaliação de competências.

Prova situacional
Prova de aula

Conhecimentos de docência superior e outros
específicos que se façam necessários.
Avaliação prática: conteúdo e forma. Trata-se da
avaliação técnica do conhecimento, avaliando o
conteúdo e forma de ministrar a disciplina do
curso que o candidato está se candidatando.
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Avaliação médica e
documental

O processo de recrutamento e seleção é estruturado a partir das seguintes
informações:

Da Diretoria de
Planejamento
Estratégico
Da Gerência de
Planejamento
Acadêmico

Dados de crescimento da base de alunos, expansão
para unidades, abertura de novos cursos.

Programação acadêmica semestral, segundo o
calendário acadêmico, considerando a aprovação
de contratação para suprir a vacância em
disciplinas e respectivas cargas horárias.

Resultados: Como resultado deve-se ter ao início de cada semestre todas as

necessidades de contratação supridas.

Responsáveis: O processo de recrutamento e seleção docente é planejado e executado

pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação direta dos Coordenadores e
diretores acadêmicos, que validam todas as fases do processo.

O processo de recrutamento e seleção é estruturado a partir das seguintes
informações:

Da Diretoria de
Planejamento
Estratégico
Da Gerência de
Planejamento
Acadêmico

Dados de crescimento da base de alunos, expansão
para unidades, abertura e novos cursos.

Programação acadêmica semestral, segundo o
calendário acadêmico, considerando a aprovação
de contratação para suprir a vacância em
disciplinas e respectivas cargas horárias.

Resultados: Como resultado deve-se ter ao início de cada semestre todas as

necessidades de contratação supridas.
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Responsáveis: O processo de recrutamento e seleção docente é planejado e executado

pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação direta dos Coordenadores e
diretores acadêmicos, que validam todas as fases do processo.

4.1.2 Processo seletivo para o Corpo Técnico-Administrativo
Os Critérios de recrutamento e Seleção adotados são os seguintes:
Formação

Nível de escolaridade e cursos específicos.

Experiência

Habilidades e conhecimentos acumulados
ao longo da carreira.

Competências

Nível de competências demonstradas,
conhecimentos, habilidades e atitudes para o
desenvolvimento e obtenção de resultados na
função.

A sistematização e fases do processo seletivo:
Avaliação
currículo

de

Prova situacional

Entrevista
individual
Entrevista
técnica

Conhecimentos, experiências, localização
de residência.
Específica em função da necessidade de
cada cargo.
Avaliação de competências.

gestor

Avaliação do conhecimento técnico pelo

Avaliação médica e documental

O processo de recrutamento e seleção é estruturado a partir do recebimento do
documento de requisição de pessoal, devidamente aprovado, e segundo a política de
recrutamento e seleção vigente, a demanda deve ser suprida em 20 dias úteis.
Responsáveis:
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O processo de recrutamento e seleção de pessoal Técnico - Administrativo é
planejado e executado pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação direta dos
gestores responsáveis das áreas requisitantes, que validam todas as fases do processo.
4.1.3 Políticas de formação e qualificação do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo
Lançado em agosto de 2011, o Sistema de Educação Corporativa UNIGRANRIO SEC foi criado com o objetivo de implantar o conceito de educação corporativa na
Universidade UNIGRANRIO e tem como propósito desenvolver os conhecimentos,
habilidades e competências organizacionais e individuais, nos funcionários – docentes e
técnico administrativo, alinhadas ao interesse estratégico da Instituição, voltados aos pilares
Imagem e Crescimento.

-Objetivos do SEC UNIGRANRIO:
O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO deve estar obrigatoriamente voltado
para:
Elevar o nível de qualificação nas competências pessoais e organizacionais, dos
funcionários e das lideranças, e do comprometimento com o Planejamento Estratégico
e com o Plano de Desenvolvimento Institucional;
·

Colaborar com a melhoria da qualidade dos processos e da entrega dos serviços
organizacionais;
·
·
·

Contribuir para a divulgação e consolidação da marca e da imagem;
Reforçar a Missão, Visão e os Valores da UNIGRANRIO e,

Tornar a UNIGRANRIO atrativa por valorizar o desenvolvimento e retenção de
talentos
·

-Modelo do SEC UNIGRANRIO:
● O modelo do Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO se fundamenta pelo
desenvolvimento de programas que objetivam:
● · Focar nas necessidades do negócio e no respeito às regras do segmento e às
obrigações institucionais;
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● · Proporcionar aprendizagem baseada no alinhamento ao negócio, no
comprometimento às políticas institucionais, no engajamento aos objetivos
estratégicos e na prática dos processos organizacionais;
● · Manter estrutura adequada para atender cada grupo de competências e projeção na
carreira, conforme as necessidades da organização e individuais de desenvolvimento;
● · Ter como premissa disseminar o conhecimento "em qualquer momento, em
qualquer lugar“;
● · Destacar-se pela qualidade do corpo docente (especialistas, mestres e doutores),
executivos, técnicos e parceiros externos;
● · Ser referência pelo seu sistema de avaliação, tornando-os consequente para o
resultado da organização.
-Estrutura Organizacional do SEC UNIGRANRIO:
O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO pertence à estrutura
organizacional da Diretoria de Recursos Humanos que foi revista em relação ao PDI 20152019, conforme o organograma abaixo:
Figura 16 – Organograma da Diretoria de Recursos Humanos

Fonte: DRH. Dez/2016

-Área de atuação do SEC UNIGRANRIO
Os Programas do Sistema de Educação Corporativa estão agrupados, de acordo com

o foco/ área de atuação, a saber:
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Quadro 20 – Áreas de atuação do SEC
Área

Descrição

Programa de Formação
Profissional

Compreende as ações de formação em educação superior (cursos tecnológicos
ou graduação plena) e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).

Programa de Formação e
Desenvolvimento de
Liderança

Compreende as ações educacionais para a formação e desenvolvimento de
gestores de todos os níveis da estrutura organizacional, bem como de líderes
de pessoas e projetos, reconhecidos por sua senioridade, com foco no
desenvolvimento das competências estratégicas e de gestão.

Programa de Capacitação
e Treinamento

Programa de Formação
de Talentos
Programa Institucional

Fonte: DRH. Dez/2016

Compreende as ações educacionais que visam suprir o aperfeiçoamento e a
atualização dos funcionários, por meio do desenvolvimento de competências
técnicas específicas, participação em seminários e workshops, eventos sociais
e científicos para o bom desempenho das funções atuais e habilitação para
novas atividades e cargos. Nesta modalidade, os cursos devem ter carga
horária máxima de 120horas.

Compreende as ações educacionais orientadas para a identificação, formação
e desenvolvimento de talentos, tais como: programa de estágio, programa
menor aprendiz, entre outros de mesma natureza.
Ações educacionais de fortalecimento da marca, alinhamento à cultura
organizacional e engajamento aos objetivos estratégicos. Estão incluídas
também as ações de endomarketing e gestão de clima.

-Público alvo do SEC UNIGRANRIO
Funcionários – docentes e técnico-administrativos, estagiários e prestadores de

serviços.

-Parceiros do SEC UNIGRANRIO
Funcionários – docentes e técnico-administrativos, estagiários e prestadores de

serviços.

As ações destinadas para o público docente são desenvolvidas em parceria com a

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação.
-Identidade Visual
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A fim de identificar as ações/ programas que são desenvolvidos pelo SEC, foi criado
um selo, que é utilizado na comunicação interna e no material de papelaria.

Junto ao selo do SEC, é destacado o foco de atuação da ação, programa ou curso,
representada por uma tarja de cores diferentes, dando uma identidade visual segmentada as
ações do SEC.
Figura 17 – Selo SEC

Fonte: DRH/2016.

4.1.3.1 Planejamento SEC para 2015-2019
Quadro 21 - planejamento SEC para o ciclo 2015-2019 – programação continuada
Programas

Ações

Realizado

Programa de desenvolvimento de
competências

Foco em Resultados

A partir de 2016 vem sendo
foi realizada a Avaliação de
Competências de todos os
colaboradores da Instituição
(Acadêmicos e Não
Acadêmicos);

Foco na Melhoria Contínua
Foco no Cliente
Inovação

Gestão de Relacionamentos

Planejamento e Organização

Programa de Capacitação Docente – PCD

Legislação

Novo Modelo de ensino

Planejamento e Organização
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Em 2017 irá acontecer o
Programa de Capacitação e
Desenvolvimento de
Competências

O Programa de Capacitação
Docente, iniciado em 2012,
continua em andamento, por
meio de treinamentos
focados em Metodologias

Processos acadêmicos
Metodologias ativas
Avaliação

Programa de excelência no
relacionamento

Técnicas de Vendas e Relacionamento
Atualização em relação a produtos,
serviços e “scripts”

Ativas, Novo Modelo de
Ensino, Processos
Acadêmicos. Em 2016 foi
realizado a Semana
Pedagógica que vem sendo
aprimorada anualmente.
Em 2015 e 2016 deu-se
prosseguimento aos

Treinamentos de Excelência
para as equipes de

Relacionamento das

Unidades Caxias, Barra da
Tijuca e Lapa. A partir de

2018 com a reestruturação
da área comercial, novos

treinamentos de técnicas de
vendas foram

implementados.
Programa de liderança

Gestão de pessoas

Gestão de processos

Gestão de recursos financeiros
Programa de acolhimento de novos
funcionários – docente e técnico –
administrativo

Programa de tecnologia de informação

Implementação a partir de
2019

Gestão de projetos

Alinhamento institucional

Procedimentos básicos institucionais
Contrato e benefícios
Kit admissional

Ferramentas do Google

Pacote Office

ERP e CRM

Integração de
Acolhimento
Administrativo

Em 2016 o SEC promoveu
oficinas com o objetivo de
treinamento nas

ferramentas do Google
Apps. As oficinas

demonstraram as

melhores práticas de
utilização e suas
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integrações.

Programa de estágio
Programas de educação a distância

Fonte: DRH/2016

Cursos para integração e
desenvolvimento do estagiário
Metodologia EaD

Realizamos em 2016 e 2017
duas turmas de capacitação
no Google Classroom,
finalizada em 2018 com a
introdução do sistema
blackboard
2017-2019

2017-2019

4.1.4 Plano de Carreira Docente
Com o objetivo de oferecer estrutura ao corpo docente que exerce o Magistério

Superior na Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura – UNIGRANRIO – foi

estruturado um Quadro de Carreira, conforme estabelecido no Artigo 43 do Estatuto e
Artigos 94 a 101 do Regimento Geral e consoante as disposições nele alinhadas, do Plano de
Carreira do Magistério Superior da UNIGRANRIO, homologado pela Delegacia Regional do

Trabalho no Rio de Janeiro sob o processo de n.º 46215.012460/2002-36, com despacho do
delegado em 20 de dezembro de 2002, publicado no DOU de 8 de janeiro de 2003.

Segundo este Plano, a carreira do Magistério Superior compreende as seguintes

classes:

I. Professor Titular Concursado;
II. Professor Adjunto-Doutor;

III. Professor Adjunto-Mestre;
IV. Professor Assistente

A Progressão horizontal e vertical na carreira de Magistério Superior ocorre por

desempenho acadêmico, mérito e antiguidade, observando o interstício de 2 anos no mesmo
nível, subordinando-se às oportunidades geradas pela Universidade, traduzidas em vagas e
disponibilidade orçamentária.
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Para este ciclo de PDI está planejada a revisão deste plano de carreira, de modo a

incluir novos cargos, especialmente no que se refere a educação a distância, que atendam o
crescimento da estrutura da sociedade.

-Regime de trabalho e procedimentos para substituição eventual de professores do
quadro

O Regime de Trabalho obedece a Consolidação das Leis trabalhistas e o Acordo
Coletivo de Trabalho.

A contratação de professores é realizada segundo o seguinte procedimento: o
Coordenador do curso registra sua necessidade de contratação, por aumento do quadro
docente ou substituição de professor, no Formulário de Movimentação de Docente –
admissão – e o encaminha para CCD – Comissão de Carreira Docente – na qual este
documento é validado e despachado pela Reitoria para contratação do docente requerido.
4.1.5 Plano de Carreira para o Corpo Técnico-Administrativo
Para o seu corpo Técnico-administrativo a UNIGRANRIO tem como política a
qualificação e desenvolvimento com o objetivo de garantir a excelência na prestação de seus
serviços, seja para seu público externo ou interno, segundo os objetivos e programação do
SEC – Sistema de Educação Corporativa.
O Plano de Carreira Técnico-Administrativa tem por objetivo dar estrutura ao corpo

de funcionários que exerce atividades profissionais na Universidade do Grande Rio – “Prof.

José de Souza Herdy” – UNIGRANRIO e outras mantidas – organizando-o em um Quadro de

Carreira Única e, consoante as disposições nele contidas, aprovado pela Delegacia Regional

do Trabalho no Rio de Janeiro, sob o Processo de n.º 46215.049254/2003-62 e apensos, com
despacho do delegado em 29 de abril de 2004, e publicação no DOU em 5 de maio de 2004.

No último ciclo de PDI foi definida uma nova estrutura organizacional de gestão –

organograma – da mantenedora e Universidade, bem como duas novas estruturas de cargos

e salários para o quadro de comando e para o quadro Técnico-Administrativo, que são base
para contratação, transferências e promoções, atendendo às necessidades de suporte

acadêmico, bem como a prestação de serviços que atendam às demandas das áreas fins da
Universidade.
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A expansão do corpo técnico administrativo se dará de forma controlada, de acordo

com o crescimento da base de alunos e na medida da revisão de processos, introdução de
modelo de trabalho padrão em todas as unidades, implantação de novas tecnologias e
automação, terceirização de áreas de operação suporte ao negócio.
4.2

Gestão institucional
Em 2010 a UNIGRANRIO observando as tendências de melhores práticas e excelência

mundiais em gestão, resolve adotar como modelo de planejamento e gestão estratégica o
GPD (Gestão por diretrizes) e o PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Para subsidiar esta transformação foi criada inicialmente a assessoria de

planejamento estratégico, que em 2014 passaria a ser a diretoria de planejamento
estratégico.

Seguindo este modelo e as melhores práticas de gestão foram implantados:

● O ciclo de planejamento estratégico, com visão de planejamento para os próximos

5(cinco) anos, com revisões anuais e contemplando os planos de Expansão (Base de

alunos; Cursos e Unidades); Planos Orçamentários (Receita e Investimentos) e
Carteira de Projetos.

● O GDP que garante o desdobramentos e consistências das metas no tempo e pelas
diversas áreas e departamentos da instituição

● Os Petit Comités, que são grupos compostos por participantes de diversas áreas da

instituição, criados a partir da necessidade de erradicar alguns problemas relevantes

e estratégicos. Possuem metas, agendas, objetivos definidos e planos de ação
elaborados e acompanhados pela ferramenta MASP (Método de análise e solução de
problemas), através de site, visitas e painel de gestão à vista.

● Indicadores de desempenho organizacionais - Painel de indicadores que medem os

principais resultados esperados da instituição e servem como termômetro de quanto

a IES está próxima do atingimento de seus objetivos e metas estratégicas. Estão
divididos de acordo com os pilares estratégicos em: Imagem (Qualidade e
Acadêmicos); Crescimento; Gestão Profissional e Rentabilidade.
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● Escritório de gestão de processos – Busca a padronização e otimização dos processos
educacionais e de negócios, por meio do mapeamento e redesenho dos mesmos
buscando a melhoria continua e maior eficiência.

● Escritório de gestão de projetos – Busca garantir a implementação dos projetos
priorizados na carteira de projetos estratégicos da instituição, garantindo seu escopo

e objetivos, cronograma e orçamento planejado. Permite de forma simples a
visibilidade e acompanhamento de suas entregas, facilitando e dando mais celeridade
as intervenções corretivas.
4.3

Sistema de registro acadêmico
Os registros acadêmicos são de responsabilidade Divisão de Administração

Acadêmica - DAA, que é o órgão de execução responsável pelo registro dos dados acadêmicos

de todos os alunos da graduação e pós-graduação, na modalidade presencial e a distância,

matriculados no cadastro discente, pela execução de todas as rotinas acadêmicas: expedição
de documentos acadêmicos, atestados, certificados, diplomas, matrícula, controle dos
eventos acadêmicos. A qualidade no atendimento do aluno é norma reguladora da DAA, que
conta com o efetivo e indispensável apoio técnico-operacional da Divisão de Tecnologia de
Informação – DTI e do Uni Relacionamento.

Um conjunto de serviços on-line é oferecido aos docentes, tutores e discentes, para

lhes dar comodidade e segurança na execução de suas tarefas, sendo que o acesso pode ser
feito de qualquer local em que esteja e a qualquer hora, desde que haja conexão com a
Internet.

4.4

Gestão Financeira

4.4.1 Sustentabilidade financeira
A gestão financeira da UNIGRANRIO tem como principal instrumento de

planejamento e controle das fontes e usos dos recursos o Orçamento Institucional, que é

realizado a partir dos orçamentos individuais de cada unidade da instituição, seja pelas
unidades acadêmicas (Escolas de Ciências Sociais e Aplicadas, Escola de Ciências da Saúde,
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Escola de Ciências e Tecnologia, Escola de Ciências, Educação, Letras, Artes e Humanidades),

pelas unidades administrativas e regionais, definidos e aprovadas pela Reitoria. Atualmente,

os orçamentos são encaminhados em planilhas eletrônicas disponibilizadas pela Diretoria
Financeira e são consolidadas no módulo de orçamento de um sistema integrado de
planejamento de recursos, o MXManager.

A consolidação de tais orçamentos gera um pré-orçamento, documento único,

ajustado em função das prioridades do PDI para o ano, encaminhado para a Reitoria para

aprovação. Embora o orçamento seja anual, possui revisões semestrais em linha com as
programações acadêmicas e com o regime de admissão de novos alunos. O controle da
execução orçamentária é de responsabilidade da Divisão Financeira, que se reporta à

Reitoria. Além do Orçamento, a Instituição utiliza-se de outros instrumentos para gerir a
sustentabilidade de suas operações, como o Fluxo de Caixa e os Planos de Contingência.

Os recursos institucionais são advindos, na sua maioria, de receita própria, e a

principal fonte de captação são as receitas oriundas dos pagamentos das mensalidades dos

cursos de Graduação, Superiores de Tecnologia, Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu,
Extensão, taxas de vestibular, taxas de serviços acadêmicos, aluguel de espaço e outros.

Para financiar seu projeto de expansão, faz uso de parte de recursos onerosos de

terceiros e parte de recursos oriundos de seu resultado final. Utiliza-se também de recursos

de órgãos externos de fomento e apoio à pesquisa e pesquisadores como CNPq, FAPERJ e
FUNADESP, para realizar parte de seu financiamento.

Quanto à alocação dos recursos, estes se subordinam aos custos e despesas previstos

pelo orçamento anual, o qual é construído com base no planejamento anual que, por sua vez,

compatibilizam seus gastos e investimentos com as metas estabelecidas no PDI e no
planejamento estratégico da Instituição, para as funções universitárias de ensino, pesquisa
e extensão. No processo de execução do orçamento, os cortes e vetos, na esfera de ensino,
quando necessários, passam pela avaliação da Pró-Reitoria de Graduação, que tem como um

de seus atributos auxiliar na manutenção do equilíbrio financeiro institucional, aplicando
critérios para resguardar a realização das ações previstas no PDI.
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Com vistas a atender o objetivo estratégico da Gestão Profissional na área de finanças

e aos principais pontos da autoavaliação institucional registrados para a referida área, a
instituição vem implantando novos sistemas e revendo processos que otimizem e
racionalizem a aplicação de seus recursos orçamentários. São eles:

● Consolidação do Uni Relacionamento. Serviço com foco no relacionamento com o

aluno, mantendo o atendimento acadêmico financeiro unificados e ampliando o
contato com o aluno, tendo como ferramentas o Call Center e o CRM.

● CSC – Central de Serviços Compartilhados. Implementação de sistema de recursos,

baseado em processos, pelo qual uma área presta serviços para as demais áreas e
unidades da IES. Com objetivo da melhoria dos processos e padronização dos

mesmos, redução de custos operacionais, suporte ao crescimento e especialização de

equipes, criação de uma plataforma adequada para crescimento e transparência na
relação de parceria com seus clientes.

● Adesão aos programas governamentais (PROUNI e FIES) e Adoção de
estratégias de financiamento ao aluno para a sua manutenção na Universidade
e redução da inadimplência. A Universidade aderiu ao PROUNI desde 2005 e

através deste programa insere no círculo acadêmico aqueles que atendem as
normativas do programa para o benefício de 100% de bolsa. Também o FIES
(Financiamento Estudantil), colabora para a inclusão e manutenção de discentes
na UNIGRANRIO, tal programa oferece oportunidade aos alunos de baixa renda.

A participação nos programas tem maior evolução a partir do momento que as

ferramentas tecnológicas corroboram com maior eficiência no processo. Verifica-se que o

desempenho financeiro no período foi satisfatório e, para o próximo quinquênio de vigência
do PDI atual, buscar-se-á maior eficiência do processo para atender toda a demanda

existente. Segue a tabela com os dados sobre concessão de bolsas realizadas no período de
2017 e 2018, além das projeções para 2019.

Tabela 2 – Concessão de Bolsas
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Bolsas

2015

2016

2017

2018

2019

FIES

3.486

3.241

2.077

1.748

1.530

PROUNI

2.776

2.512

2.227

1.749

1.578

Outros

792

1.080

3.414

3.404

6.370

7.053

6.832

7.718

6.901

9.478

Total

Fonte: Diretoria Financeira/ Abr. 2019

A Universidade mantém o sistema de score baseado no rendimento acadêmico e

histórico financeiro do aluno denominado perfil do aluno. Este sistema tem demonstrado
maior eficácia na resolução dos problemas relacionados à inadimplência evidenciados pelo
aumento da taxa de conversão de pagamentos e a consequente redução dos índices de
inadimplência na virada de cada semestre.

Esse sistema converge com o NSE (Núcleo de Sucesso do Estudante), uma aplicação de CRM
que permite identificar e gerenciar rotas de risco de insucesso financeiro e acadêmico do
aluno.
4.4.2 Coerência da Sustentabilidade Financeira da UNIGRANRIO com o estabelecido
em documentos oficiais

O Orçamento Institucional foi a base para a execução financeira da UNIGRANRIO, no

período coberto pelo PDI. No intervalo compreendido entre 2015 e 2019 a instituição
demonstrou solidez financeira e vem cumprindo o seu planejamento, apresentando
pequenas variações em suas previsões orçamentárias.

A apuração do resultado 2018 encontra-se finalizada e auditada pela empresa Ernst

& Young, sendo possível a sua comparação com os dados apresentados no PDI.

Importante informar que nas principais linhas de avaliação, comparadas com o

mesmo período do ano anterior tem-se: a) Receita líquida superior 0,8%; b)
Custos/Despesas, com redução de 5,8% e c) Resultado líquido superior 131,8%.

Entendemos que a movimentação financeira do período apresentou resultados

relevantes devido ao contingenciamento que está sendo realizado para apresentarmos uma
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melhor performance, em despesas com pessoal administrativo tivemos uma redução de

9,5%, despesas comerciais também sofreram uma redução de 6,4%, vale destacar também a

conta de provisão de devedores duvidosos, com uma apuração mais precisa do contas a
receber essa conta decresce 25,7%.

Quanto à inadimplência, a IES terminou o exercício com 10.055 alunos inadimplentes.

Até o primeiro quadrimestre de 2019 foram recuperados 82% desta base.

Quanto aos demais, a IES busca viabilizar a sua retenção através do Núcleo de

Benefícios.

Segue a Demonstração de Resultado do Exercício de 2018 (DRE), no formato em

percentual.

Tabela 3 – Demonstração de Resultado do Exercício de 2018
Conta

2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

141%

BOLSAS DE ESTUDO, DEVOLUÇÕES e DESCONTOS

-38%

IMPOSTOS

-3%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

100%

CUSTO DE ENSINO

-45%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

55%

DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO

-13%

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-17%

DESPESAS OPERACIONAIS

-30%

RESULTADO OPERACIONAL

25%

DESPESAS COMERCIAIS / PDD

-9%

EBITDA

16%

RESULTADO FINANCEIRO

-3%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

-2%

LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL

11%

Fonte: Diretoria Financeira/ Abr.2019

4.4.3 Previsão Orçamentária para o PDI 2015-2019
Em função da complexidade do fechamento do processo orçamentário e do

ajustamento dos números ainda estar em fase final, optou-se por demonstrar neste

documento a intenção inicial da alocação dos recursos previstos, sob a forma de percentual

da receita bruta de serviços, conforme demonstrado na tabela a seguir.
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Tabela 4 – Previsão Orçamentária 2015-2019
DESCRIÇÃO

2015

2016

2017

2018

2019

RECEITA BRUTA GRADUAÇÃO

95,10%

96,20%

94,10%

92,50%

90,90%

0,90%

0,50%

0,90%

0,40%

0,50%

RECEITA BRUTA PÓS-GRADUAÇÃO
RECEITA EXTENSÃO
OUTRAS RECEITAS

3,90%
0,10%

3,10%
0,20%

4,90%
0,10%

7,00%
0,10%

8,50%
0,10%

RECEITA BRUTA

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-18,90%

-21,70%

-17,20%

-17,10%

-17,10%

BOLSA GRADUAÇÃO

-12,30%

-15,90%

-12,10%

-12,10%

-12,10%

-3,90%

-3,00%

-4,80%

-4,80%

-4,80%

BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO
DEVOLUÇÕES

IMPOSTOS SOBRE RECEITA
RECEITA LÍQUIDA

-1,30%
-1,40%

-0,70%
-2,10%

-1,70%
1,40%

-1,70%
1,50%

-1,70%
1,50%

81,10%

78,30%

82,80%

82,90%

82,90%

DESPESAS COM PESSOAL

-43,70%

-45,60%

-43,70%

-43,60%

-43,70%

ENSINO

-35,20%

-34,70%

-35,20%

-35,20%

-35,20%

ADMINISTRATIVO

-8,40%

-10,90%

-8,50%

-8,40%

-8,50%

DESPESAS GERAIS E ADM

-20,90%

-22,90%

-20,90%

-20,90%

-20,90%

DESPESAS OPERACIONAIS

-64,60%

-68,50%

-64,60%

-64,50%

-64,60%

16,60%

9,80%

18,20%

18,40%

18,30%

0,70%

1,30%

0,70%

0,70%

0,60%

RESULTADO OPERACIONAL
RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS
IR/CSSL ESTIMADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO
INVESTIMENTOS

-5,50%

-5,70%
5,40%

14,10%

15,00%

14,80%

-1,30%

10,50%

-0,10%
5,30%

-1,30%

12,80%

-1,30%

13,70%

-1,30%

13,50%

4,20%

5,00%

5,10%

5,40%

5,40%

11,80%

-4,80%

-4,10%

-4,10%

Fonte: Diretoria Financeira. Abr/2019

O Investimento do quinquênio corresponde em média 40% do Resultado Líquido no

Exercício, este percentual proporcionará maior flexibilidade ao Planejamento Estratégico,

contribuindo com as execuções dos projetos de maior relevância para o crescimento da
Instituição.

Devido à crise econômica que atingiu o país nos períodos de 2016 a 2018, tivemos um

impacto no número de alunos, nos impedindo de alcançar a meta de captação. No final de
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2017 nosso número de discentes era de 24.061, enquanto em 2018 fechamos o exercício com
22.441 alunos, redução de 6,73% da base.

O Ticket Médio anual das mensalidades apresenta evolução média de 8,9%. Com a

evolução do ticket médio e as contingências realizadas no período conseguimos manter o
resultado em consonância com o projetado. Importante frisar que os dados apresentados
contribuem para a performance do resultado financeiro e econômico da Instituição e sua
sustentabilidade.

5.

INFRAESTRUTURA (por campus/unidade)

5.1

Instalações administrativas
A UNIGRANRIO é dotada de instalações administrativas que atendem plenamente as

necessidades institucionais. Para tanto, disponibiliza infraestrutura física que possibilita o

desenvolvimento das atividades técnico-administrativas e acadêmicas. Os espaços possuem

dimensão apropriada, bem como iluminação, acústica e ventilação adequadas. A
Universidade atende às normas de segurança e acessibilidade, e mantém serviço de
manutenção das áreas físicas.

A Direção Administrativa dos Campi (DAC), subordinada à Diretoria de Operações, é

o setor responsável pelo apoio a toda infraestrutura dos Campi e unidades da UNIGRANRIO,

bem como sobre a manutenção, transporte, audiovisual, mensageria, central de serviços, e
superintender as atividades de compras.

A ampliação da infraestrutura física da UNIGRANRIO acompanha as necessidades

apontadas no Plano de Expansão da Universidade, deste PDI.

- Condições de acesso para portadores de necessidades especiais:
Os campi e unidades possuem rampas com inclinação adequada e, nos ambientes não

lineares contam com elevadores dotados de espaço suficiente para cadeira de rodas. Todos
206

os campi e unidades possuem instalações sanitárias apropriadas. A Universidade se baseia
na NBR 9050 para o projeto e execução de obras físicas e na concepção de novas instalações.
5.2

Salas de aula
Todas as salas de aula utilizadas pelos alunos dos cursos de graduação se encontram

em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento das aulas. O espaço é bem

ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. Possui quantitativo
adequado de cadeiras anatômicas para o número de alunos da turma e sistemas e meios de

comunicação e informação. O ambiente da sala de aula é acolhedor e o acesso para utilização
com segurança e autonomia é pleno, inclusive para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

5.3

Auditório(s)
A Universidade conta com o Auditório Wilson Chagas e dois auditórios menores

em

sua sede, em Duque de Caxias, e outros espaços apropriados para realização de eventos. Os

demais campi e unidades, também contam com essa infraestrutura. Esses espaços atendem
de forma excelente as necessidades institucionais, proporcionando à comunidade intra e

extramuros conforto e segurança em instalações com dimensões, climatização e acústica
adequadas, bem como condições de acessibilidade.
5.4 Espaços para atendimento aos alunos
Todos os espaços da Universidade são destinados à realização de atividades para

atendimento ao corpo discente. A conservação desses espaços é assegurada por serviços de
manutenção especializados e os mesmos oferecem conforto ao aluno e comunidade

acadêmica, atendendo aos requisitos de limpeza, iluminação, climatização, segurança e
acessibilidade.
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5.5 Infraestrutura para CPA
A Sede da CPA localiza-se no Campus Duque de Caxias. A CPA conta com

representação em cada campus.

Para o desenvolvimento das suas atividades a CPA conta, partir de 2015, com:

● Uma sala de 16m2 com uma subdivisão;
● 2 (dois) PC (desktop)

● 2 (duas) impressoras a laser, sendo uma colorida

● 1 linha de telefonia móvel, com um smartphone, e pacote de dados (linha corporativa)
● Mobiliário de escritório;
5.6

● Sala de reunião (mediante de agendamento)

Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral -TI

A UNIGRANRIO dispõe de salas que funcionam como gabinetes de trabalho para

professores de regime integral para os cursos de graduação. Estes espaços encontram-se em
condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,

conservação e comodidade para os docentes que neles atuam, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e acadêmica. Os espaços são
bem ventilados e refrigerados e há acesso à internet, através de rede sem fio. Também, estão
disponíveis computadores que atendem o quantitativo de professores que atuam nestes
ambientes.

5.7 Biblioteca
5.7.1 Infraestrutura física
A Biblioteca Duque de Caxias – campus I / polo sede - está situada à Rua Prof. José de

Souza Herdy, 1.160 – Jardim Vinte Cinco de Agosto - Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

O espaço físico da Biblioteca, adequadamente iluminado, é de 2.000 m², distribuídos

em Recepção, Salão do Acervo, Salões de Leitura, Salas de Estudo em Grupo e Cabines de
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Estudo Individual, Laboratório de Didática Inclusiva – LaDin, Laboratório de Informática e
Espaço Multidisciplinar.

O Salão do Acervo está sinalizado de acordo com a Classificação Decimal de Melvil

Dewey, com indicações afixadas nas estantes, para facilitar sua localização.

O acesso a cadeirantes é realizado através de rampas e para os deficientes visuais

foram instalados pisos e placas táteis com informações em Braille de acordo com a NBR
9050:2015.

A garantia de acessibilidade a Biblioteca é uma política institucional da UNIGRANRIO.

Para melhor utilização, segurança e autonomia dos espaços físicos da Biblioteca foram
instalados pisos e placas táteis com informações em Braille de acordo com a NBR9050:2015.
A Biblioteca atende simultaneamente a 446 usuários em um espaço físico de 2.000

m², adequadamente iluminado e distribuído em:
•

•
•
•
•
•

2 (dois) Salões de Leitura - 234 usuários

5 (cinco) Salas de Estudo em Grupo – 48 usuários

113 (cento e treze) Cabines de Estudo Individual - 113 usuários

1 (um) Laboratório de Informática - 28 usuários
1 (um) Espaço Multidisciplinar – 21 usuários

1 (um) Laboratório de Didática Inclusiva – 2 usuários

Nas cento e treze Cabines de Estudo Individual e nas cinco salas de Estudo em Grupo

estão disponibilizadas instalações elétricas para computadores.

O acesso Wi-Fi está disponível no espaço físico da Universidade.
Quadro 22 – Área física das Bibliotecas

209

2018
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0
0
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3,6
,
0
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8
7
0
3
Fonte: Biblioteca/2019.
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85

130

78
0

Total
Geral
4.423
,59

O crescimento do espaço físico destinado ao estudo e pesquisa bibliográfica está

condicionado à oferta de novos cursos e a criação de novos polos em uma proporção
equivalente ao aumento de usuários atendidos sejam alunos, professores, funcionários e
visitantes.

5.7.2 Pessoal Técnico-Administrativo
A equipe técnica-administrativa responsável pelos serviços da Biblioteca conta,

atualmente, com a seguinte estrutura operacional:

Quadro 23 - Pessoal Técnico-Administrativo
BIBLIOTECA – PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Coordenador

1

Analista Administrativo

1

Bibliotecário I

7
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Assistente Administrativo Jr.

1

Assistente de Biblioteca

6

Auxiliar Administrativo I

2

Auxiliar de Biblioteca I

12

Jovem Aprendiz de

4

Ocupações Administrativas

1

Técnico de Biblioteca

35

Total

Fonte: NCB/2018

-Pessoal Técnico-Administrativo – 2015 – 2019 m(Previsão)
Na primeira versão do PDI havia a previsão de expansão física da Universidade e a
meta era de um quadro de 130 funcionários. No aditamento de 2016 a equipe técnica
administrativa da Biblioteca foi dimensionada em 60 funcionários, situação que não chegou
a se configurar.
JUSTIFICATIVA: A redução do quantitativo inicialmente indicado de 130 para
60 foi avaliado considerando o cenário econômico e a revisão do Plano de expansão
da Universidade. No primeiro aditamento a composição foi de 47 funcionários. A nova
redução deve-se ao esforço de equilíbrio da folha de pagamento e a redução do quadro
não afetou a qualidade dos serviços, uma vez que os processos administrativos foram
redesenhados. Várias rotinas foram informatizadas e o aumento do acervo virtual
reduziu significativamente a demanda presencial pelos serviços.

5.7.3 Serviços e informatização
5.7.3.1 Serviços
-Horário de Funcionamento
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O horário de funcionamento das Bibliotecas da UNIGRANRIO é adequado ao horário de
funcionamento das Unidades/Campi.

Quadro 24 - Horários de Funcionamento

BIBLIOTECAS – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO*

Barra da Tijuca

2ª a 6ª feira: 8h às 22h

Carioca Shopping

2ª a 6ª feira: 13h às 22h
Sábado: 9h às 13h

Euclides da Cunha – Duque de Caxias

2ª a 6ª feira: 8h às 22h
Sábado: 8h às 17h

Lapa

2ª a 6ª feira: 8h às 22h
Sábado: 8h às 12h

Macaé

2ª a 6ª feira: 13h às 21h15min

Magé

2ª a 6ª feira: 13h às 21h30min

Nova Iguaçu

2ª a 6ª feira: 8h às 21h30min
Sábado: 8h às 11h30min

Santa Cruz da Serra

2ª a 6ª feira: 13h às 22h
Sábado: 8h às 12h

São João de Meriti

Fonte: NCB/2019

2ª a 6ª feira: 12h às 22h
Sábado: 8h às 12h

2ª a 6ª feira: 12h às 20h

Silva Jardim
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( * ) A relação dos locais de funcionamento foi atualizada considerando as unidades extintas

no sistema e-MEC: Casimiro de Abreu e Irajá, informadas no aditamento de 2016, e a unidade
Penha shopping informada na presente atualização. Ambas unidades tiveram acervo

bibliográfico, mobiliários de mais recursos distribuídos para outras unidades. O horário de
funcionamento será ajustado até 2019-2 , em função do estudo de demanda.
-Acervo - Empréstimos
Os padrões de utilização para empréstimos dos acervos das Bibliotecas (locais e
domiciliares), renovações de empréstimos locais e online e para empréstimos domiciliar
estão definidos no Regulamento do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO de 22
de janeiro de 2016. A partir desta data as Bibliotecas passaram a realizar o cadastramento
dos usuários através do Sistema Biométrico e da inclusão de foto.
A biblioteca possui política de atualização e ampliação do acervo e Plano de
Contingência, além de passar por avaliação periódica através dos instrumentos de
autoavaliação aplicadas à comunidade pela CPA .

No período de vigência do PDI foram realizados empréstimos pelas Biblioteca Central
e Setorial dentro da meta definida.
-Fichas Catalográficas
O serviço de emissão de fichas catalográficas é oferecido aos alunos no Blog da
Biblioteca Virtual e são elaboradas pelos Bibliotecários dos Campi/Unidades para atender
as solicitações quando da realização de trabalhos de conclusão de curso.

No período de vigência do PDI foram emitidas fichas catalográficas pelas Biblioteca
Central e Setoriais dentro do número estipulado como meta.
-Treinamento de Usuários
Os 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 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
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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 6023:2002Referências–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.
Quadro 25 – Treinamento de usuários da Biblioteca

BIBLIOTECAS – TREINAMENTOS DE USUÁRIOS
30% de crescimento cumulativo de 2015 a 2019
2015
1.739

2016

2017

2018

2019

2.260

2.938

3.819

4.964

Fonte: NCB/2019

JUSTIFICATIVA: A redução do índice inicialmente indicado de 60% para
30% foi avaliada considerando o cenário econômico que impactou na
entrada do número de alunos. No entanto, há uma tendência de alta na
quantidade de acessos virtuais, em função do crescimento de matrículas em
EaD

5.7.3.2

Informatização

-Sistema Pergamum

214

O Sistema Pergamum Versão 9 foi implementado na arquitetura cliente/servidor com
interface gráfica – programação em JAVA e PHP utilizando banco de dados relacional Oracle.
O Sistema contempla de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o
objetivo de facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários
através do Meu Pergamum a consultas ao acervo institucional, reserva e renovação de livros
on-line. O cadastro de usuários é realizado com a utilização do Sistema Biométrico e a
inclusão de foto.
Em 2015 foi realizada a atualização do Sistema para a nova versão Pergamum web.

Em 2017 foi feita a atualização dos parâmetros de segurança da versão 9 do Sistema
Pergamum. Em 2018 e 2019 foram implementadas novas atualizações, melhorias e
sugestões.
-Bases de Dados

A disseminação da informação eletrônica a professores, alunos e funcionários é

realizada através dos recursos das bases de dados assinadas (EBSCO, UpTo Date e Revista
dos Tribunais on line), de acesso livre (SCIELO) e de cento e vinte oito bases de dados do

Portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que

possibilitam o acesso a ampla informação sobre todas as áreas do conhecimento, com ênfase
para os cursos oferecidos pela UNIGRANRIO.
- Plataformas de Livros Virtuais

A UNIGRANRIO oferece acesso ilimitado e irrestrito às plataformas de livros virtuais
aos alunos e professores de todos os níveis de ensino por meio dos links:
<http://UNIGRANRIO.bv3.digital.com.br/users/publications>
<http://integrada.minhablioteca.com.br/#/books>.

A IES concluirá a vigência do PDI com um acervo superior a 25 mil títulos totalmente
virtuais distribuídos pelas seguintes plataformas:
- Biblioteca Virtual Pearson;
- Minha Biblioteca;

- Biblioteca do Grupo A.
-BTDT – Base de Teses e Dissertações da UNIGRANRIO
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A BDTD da UNIGRANRIO faz parte do Consórcio Brasileiro de Teses e Dissertações,

mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.

Seu objetivo é registrar e disseminar as teses e dissertações elaboradas e defendidas
no âmbito dos programas de pós-graduação das Instituições de Ensino Superior Pública e
Privada, por meio do “TEDE 2”, software desenvolvido pelo IBICT, permitindo o
compartilhamento dos dados da UNIGRANRIO com a Biblioteca Brasileira de Teses e
Dissertações e com a Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLT, banco
de dados internacional de Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações.
-Atendimento à Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais
De acordo com a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, da Presidência da República, as
Bibliotecas da UNIGRANRIO dão acessibilidade aos seus usuários com deficiência a
diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento a pessoas com deficiência auditiva é realizado pelos funcionários da
Biblioteca, procurando falar articuladamente e olhando diretamente para os mesmos,
permitindo-lhes utilizarem-se da leitura labial.

Visual
O uso dos computadores foi viabilizado com o Sistema DOSVOX que interage com o usuário
através de síntese de voz.

Para o acesso dos deficientes visuais foram instalados pisos e placas táteis com informações
em Braille de acordo com a NBR 9050:2015.
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A Biblioteca Euclides da Cunha – Duque de Caxias por conter o Laboratório de

Didática Inclusiva – LaDin encontra-se equipada para promover acessibilidade
metodológica/pedagógica para os usuários com deficiência visual de toda a Universidade.
Física

As Bibliotecas localizadas em andares térreos devem providenciar rampas com corrimãos
para assegurar a locomoção de cadeirantes.

As que não estão localizadas em andares térreos devem disponibilizar acessibilidade a seus
usuários através de rampas e/ou elevadores para facilitar sua circulação.
-Internet – Acesso

Para acesso à Internet, os usuários têm à sua disposição os computadores dos Laboratórios
de Informática das Unidades/Campi e acesso Wi-Fi nas dependências da Universidade.
5.7.4 Plano de atualização do acervo
-Acervo por Área do Conhecimento
A UNIGRANRIO disponibiliza nas bibliotecas dos Campi/Unidades a seus alunos,

professores, funcionários, Colégio de Aplicação, alunos e professores da Rede Pública
Municipal, Estadual e Federal de Ensino Fundamental e Médio um acervo composto por
80.338 títulos e 221.780 volumes de livros divididos por Área do Conhecimento.

A UNIGRANRIO disponibilizava, em 2018 um acervo composto por 121.760 títulos
e 240.476 exemplares divididos por Área do Conhecimento. Ele está disponível nas
Bibliotecas dos Campi/Unidades a seus alunos, professores, funcionários, a alunos e
professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Federal de Ensino Fundamental e Médio.
Esse acervo representa um acréscimo de 50% no número de títulos em comparação ao início
da vigência do PDI.
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Quadro 26 – Crescimento do Acervo

Crescimento do Acervo
300.000
250.000

226.341

235.182

231.137

240.476

200.000
150.000

118.049

121.896

120.676

121.760

100.000

Títulos
Exemplares

50.000
0

2015

2016

2017

2018

Fonte NCB/2018

-Biblioteca: Plano de atualização de acervo
A política de aquisição, atualização e expansão do acervo de livros e periódicos –
físicos e virtuais- para as Bibliotecas está estabelecida pela Resolução GRU nº048/2017.

A indicação para a aquisição dos acervos da bibliografia básica e complementar é feita
pelo Coordenador e pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE e que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas.
As aquisições dos acervos são realizadas constantemente com o objetivo de garantir
uma quantidade proporcional ao número de vagas oferecidas, para os cursos novos e para
os cursos já autorizados em sua evolução curricular, sempre de acordo com os padrões
institucionais e os critérios de avaliação do MEC.
Quadro 27 – Projeção de expansão do acervo

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO ACERVO
2% de crescimento acumulativo de 2015 a 2019
2015

2016

2017
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2018

2019

Títulos

Volumes

118.309
226.341

Fonte: NCB/2016

120.676

124.000

231.137

235.760

126.480
240.475

129.010
245.285

JUSTIFICATIVA: A redução do índice inicialmente indicado de 5% para 2% foi
mantida considerando o cenário econômico que impactou na entrada do número de
alunos.

5.8

Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente
Para uso em pesquisa e apoio às aulas, os discentes contam com o complexo de

laboratórios de informática da IES, em seus campi, polos de EaD e unidades, com máquinas

com configurações adequadas, além do laboratório de multimídia localizado na biblioteca

Euclides da Cunha – Campus e polo Sede, e reservado exclusivamente para as pesquisas dos
alunos. O horário de funcionamento dos laboratórios é das 07h às 22h, de segunda a sexta, e
das 07h às 16h, aos sábados.

Os alunos têm acesso ao Laboratório de Informática diariamente, para digitação,

pesquisa na Internet e outras atividades.

A Coordenação de Laboratórios é a Unidade encarregada de controlar o acesso aos

laboratórios de informática, zelar por seus equipamentos, manter a disciplina e facilitar o
uso de seus recursos por parte dos alunos e professores da Instituição. Para executar suas
tarefas, a Coordenação de Laboratórios conta com uma equipe de estagiários, recrutados

entre os alunos do curso de Informática e do Colégio de Aplicação da UNIGRANRIO e

encarregados de laboratórios, todos contratados em regime de 44 horas semanais. Essa
equipe é responsável pela manutenção de toda infraestrutura operacional dos laboratórios,

incluindo o hardware e o software nele instalados. A Coordenação funciona de segunda a
sexta no horário de 07h às 22h e aos sábados, de 07h às 16h.
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5.9

Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação
Para atender à demanda proveniente da universidade, a DTI conta com uma equipe

de 36 profissionais e 5 estagiários (headcount básico) e diferentes áreas de atuação da TI,

desde o desenvolver de soluções em sistemas de informações, ao profissional responsável

pelo provimento de infraestrutura de acesso aos sistemas e à internet. Atua também no
atendimento de suporte técnico aos clientes internos, relativo a detecção de problemas e

configuração de microcomputadores, implantação de rede de dados física e sem fio e
atendimento às dúvidas do cliente interno sobre a utilização dos sistemas UNIGRANRIO.

A estrutura tecnológica da DTI passou pro processo de modernização desde 2017,

preparando para adequar-se aos novos padrões de segurança de rede, armazenamento em
nuvem, e integração de sistemas. A infraestrutura é dotada de rede estruturada com enlace

MPLS de 10Mb e links de internet dedicados de 60Mb ou 100Mb por unidade, que têm a

finalidade de atender a parte corporativa e acadêmica do campus (Wi-Fi laboratórios e

ambientes de aprendizagem), sendo a sede (Duque de Caxias) a concentradora MPLS. A

internet, na sede, tornar-se-á de 1GB (Corporativo/Acadêmico) com outro link de 200Mb
(Wi-Fi), ambos dedicados até o segundo semestre de 2019. A UNIGRANRIO tem sua

estrutura de servidores em datacenter próprio e realizou a migração de 100% da sua
estrutura crítica para um datacenter privado no final de 2018.

Por estar a UNIGRANRIO situada em vários campi, distribuídos geograficamente pelo

Estado do Rio de Janeiro, na vigência do PDI 2015-2019, foi implantada a tecnologia MPLS

para interligar as unidades através de uma rede IP que permite o tráfego diferenciado para
multimídia (Voz, Vídeo e Dados) e aplicações críticas. Desta forma, a intercomunicação entre
os campi e a troca de informações eletrônicas ocorre de forma segura através de uma rede

privada de dados. Através da rede MPLS foi possível mudar a tecnologia de voz. Hoje, todas
as unidades possuem um PBX Avaya para atender as crescentes necessidades de

comunicação, integração, conectividade fiável entre as unidades, manejo inteligente de

chamadas e aumento de produtividade dos colaboradores. A tecnologia Avaya permitiu
também que a UNIGRANRIO implantasse seu novo Call Center (central de atendimento) que
busca melhorar o relacionamento com nossos alunos.
220

Cada vez mais a tecnologia toma-se fundamental e imprescindível na manutenção e

alcance dos objetivos educacionais. Os fatores disponibilidade, segurança da informação e
confiabilidade precisam ser considerados quando se pretende melhorar a qualidade do

atendimento e do ensino. Pensando nisso, a UNIGRANRIO otimizou seu data center em uma
estrutura terceirizada com suporte 24x7, 7 dias por semana.

5.10 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas

5.10.1 – Laboratórios
Os Laboratórios Multidisciplinares são laboratórios de ensino construídos para

receberem as mais diversas aulas práticas dos diferentes cursos da Escola de Ciências da

Saúde e Escola de Ciência e Tecnologia, suas principais demandas e Escola de Educação da

UNIGRANRIO. Com a responsabilidade de buscar excelência no atendimento aos usuários, a
equipe de funcionários dá apoio técnico aos professores na preparação de insumos e

soluções para a realização das aulas práticas, organiza todo o material a ser utilizado nas

aulas, empregando com parcimônia e responsabilidade os recursos institucionais destinados
ao seu funcionamento.

Os Laboratórios Multidisciplinares atendem às especificações de infraestrutura,

biossegurança, padrões e normas técnicas exigidas pela legislação vigente e as normativas

do Ministério da Educação e, quando compete, dos órgãos profissionais relativos aos cursos.
Os Laboratórios Multidisciplinares recebem manutenção permanente da Assessoria

Administrativa e inspeção mensal da Comissão de Biossegurança e Gerenciamento de
Resíduos e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da UNIGRANRIO.

Quadro 28 - Relação de Laboratórios por Campi / Unidade
Bloco
Y

Laboratório
MULTIDISCIPLINAR

Campus I
Quant. Laboratório
Área total (labs)
9
411,75m²
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C - térreo
C – 4º andar
C
L
L
PISCINA
PISCINA
PISCINA
F
E
I
J 009
J 008
M
TOTAL

ANATOMIA
QUIMICA
RADIOLOGIA
HISTOPATOLOGIA
ESTOMATOLOGIA
BIOTÉRIO¹
GEOCIÊNCIAS
ENSINO DE CIÊNCIAS
CATC - ENFERMAGEM
VIVÊNCIAS
ENGENHARIAS
MULTIDISCIPLINAR
LABATOM
ENGENHARIA

Bloco
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
ANEXO
ANEXO
ANEXO
TOTAL

Laboratório
ANATOMIA
OSSÁRIO
SALA ÚMIDA
PROJEÇÃO
ODONTOLOGIA
MULTIDSICPLINAR
VIVÊNCIAS
PRÁTICAS ODONT

Bloco
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
TOTAL

Laboratórios
CIÊNCIAS NATURAIS
MICROSCOPIA
SALA DE ESTUDO
ANATÔMICO
MULTIDISCIPLINAR
INFORMÁTICA
ZOOLOGIA
GEOCIÊNCIA
SETOR TECNICO
HISTOTÉCNICA
OSSÁRIO/PEÇ UMIDAS

8
3
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
37

BARRA DA TIJUCA
Quant. Laboratórios
2
1
1
1
8
4
2
1
20
LAPA
Quant. Laboratórios
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12

NOVA IGUAÇU
Quant Laboratório
1
1
1
1
TOTAL
4
Fonte: Setor técnico dos Laboratórios. Dez/2014.
Bloco

Laboratório
MULTIDISCIPLINAR
VIVÊNCIAS
ANATOMIA
INFORMATICA
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489m²
332,51m²
57,6m²
21m²
60m²
70,5m²
30m²
64m²
150m²
115m²
366,05m²
48m¹
48m²
149,32m²
2.412,73m²

Área total (labs)
177,32m²
29,52m²
28,84m²
36m²
505,3m²
214m²
112,43m²
112,43m²
1.155,84m²

Área total (labs)
36,14m²
37,82m²
39,06m²
51,46m²
47,74m²
123,90m²
29,14m²
40,32m²
11,76m²
36m²
13,86m²
467m²

Área total (labs)
48m²
48m²
48m²
48m²
192m²

O Biotério do campus central – Duque de Caxias passou por melhorias e ampliação da

área construída.

O campus Irajá foi descontinuado e Nova Iguaçu está passando por ampliação e

atualização de sua infraestrutura de laboratórios, considerando a ampliação de oferta de
novos cursos.

O Campus Nova Iguaçu, ampliará o Centro Avançado de Treinamento Clínico (CATC)

utilizado pelo Curso de Enfermagem, bem como a infraestrutura dos cursos na área de saúde,
em função da progressão curricular dos cursos autorizados no último biênio.
5.10.2 Laboratórios da área de Pesquisa
Laboratório de Genética Humana – LabGen, desenvolve 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. 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.
Laboratórios Multiusuários de Apoio à Pós-Graduação em Odontologia:
● Laboratório de Ensaios Microbiológicos que permite o isolamento e cultivo de
microrganismos, além da realização de antibiograma;

● Laboratório de Microscopia, que permite a discussão em grupo;

● Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa da Pós-graduação em Odontologia (LAMP),
destinado ao estudo de temas em Odontologia que necessitam de ferramentas de

Pesquisa Básica, com ênfase ao estudo de proteínas diferencialmente expressas e
ativadas em modelos biológicos e clínicos;
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● Laboratório do Núcleo Integrado de Estomatologia, com infraestrutura para o
atendimento de pacientes e condução da anamnese e de exames odontológicos;

● Laboratório de Análise de Imagens para processamento digital robusto de imagens;

● Laboratório de Ensaios Mecânicos para realização dos ensaios mecânicos e ao preparo
de amostras e corpos-de-prova;

● Laboratório de Preparo de Amostras Clínicas.
Laboratório Mais Baixada (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, 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.

Laboratório de Aprendizagem, Docência e Gestão Universitária, do 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 Programa

INTEGRA tem como alvo a pesquisa de métodos de ensino, formas de aprendizagem e análise
de políticas públicas.

O PPGLCH realiza pesquisas voltadas ao cenário da Cidade, considerando sua relação

com o Corpo, examinando-se 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 Laboratórios de pesquisa:

● O Grupo de Pesquisa Linguística Aplicada, Tecnologias e Educação (LATED), que

promove intercâmbios interinstitucionais com professores da PUC-Rio, UFRJ, UERJ e
Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul. O Grupo realiza anualmente
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o Seminário Vozes da Linguística Aplicada, que está em sua terceira edição, recebendo
trabalhos de várias instituições brasileiras;

● Desde a 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;

● A 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 Lynn Davies (University of Birmingham, Reino Unido), assim
como docentes da 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, a UNIGRANRIO 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. 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
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também envolve cooperação internacional, se intitula: “Megacities, Complex SocioEcologies 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 Edimburgo, Escócia, e foi apresentado à “Royal
Geographical Society” em dezembro de 2013.

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, de 2012 e 2013. Em 12 de maio de 2014
foi firmado um acordo (Software License and Maintenance Agreement) entre UNIGRANRIO e

KBC Process Technology LTD. A Universidade 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 i n d u s t r I A L g o r i

thms LLC. O Software IML foi instalado e seu funcionamento foi testado com sucesso.

Atualmente o laboratório conta com três workstations e dois computadores de alto
desempenho instalados. O LAOSPAR tem um Grupo de Pesquisa liderado por três

professores de Escola de Ciência e Tecnologia com participação de cinco alunos 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”.

5.10.3 Laboratórios para uso das TICS
Espaço Maker – Ainda em projeto, (2019) é um planejado pra oferecer ferramentas

digitais e tecnológicas, para engajar alunos e professor na “Cultura Maker”, com o propósito

de permitir que o aluno coloque “a mão na massa”. Será um espaço concebido para se

exercitar o protagonismo de novas ideias e criações, permitindo o desenvolvimento de

competências como criatividade, autonomia, empatia e empreendedorismo .
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Laboratório de metodologias ativas - inspirado nas Universidades de

Massachusetts e de Michigan, com o propósito de integrar a transformação digital e os

espaços de aprendizagem. Nesses laboratórios, alunos e professores interagem com o auxílio
de rredes integradas, realiadee

Laboratório de Informática e Computação Gráfica - Acompanhando a evolução

dos recursos educacionais, o corpo discente é contemplado com a oportunidade ilimitada

para a utilização dos laboratórios de informática com programas gerais e específicos para

atender as demandas do curso e consultas à internet, possibilitando o acesso ao Portal
Educacional e à Plataforma Moodle para uso da metodologia de Ensino a Distância. Todas as
máquinas possuem softwares Corel e Photoshop, entre outros.

Laboratório de Fotografia - O Laboratório de Fotografia da UNIGRANRIO possui

todos os recursos e ampla estrutura para atendimento aos alunos do Curso, produção e

finalização de peças publicitárias. Seu espaço físico é adequado às necessidades acadêmicas
e representam a realidade mercadológica, possui equipamentos e profissionais qualificados
para a revelação, produção, direção, edição (digital) dentro do formato e da narrativa
jornalística.

Laboratórios de TV - O Laboratório de TV da UNIGRANRIO possui ampla estrutura

para atendimento, produção e finalização de produtos audiovisuais para TV, Cinema e

Internet. Tem espaço físico, equipamentos, e profissionais qualificados para a produção,

direção, gravação e edição dentro do formato e da narrativa audiovisual publicitária, tais
como: comerciais, vídeos institucionais, experimentais, ficções, documentários, programas
para televisão e vinhetas eletrônicas. A infraestrutura é composta de estúdio de TV, equipado

com câmera HDV digital, ilha de edição digital não-linear, sala de projeção, kits de iluminação
e sonorização e almoxarifado.

Laboratório de Rádio - O Laboratório de Rádio da UNIGRANRIO possui ampla

estrutura para atendimento, produção e finalização de peças publicitárias, como: spots,
vinhetas, jingles e programas de entrevistas e culturais. Com espaço físico adequado,

equipamentos e profissionais qualificados para a produção, direção, gravação e edição
dentro do formato e da narrativa publicitária.
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LabStem – Laboratório de novas metodologias no ensino de ciências, engenharias e

matemática, concebido em 2016 com verba de fomento pelo Programa de pós-graduação no

ensino de Ciências. Funciona no referido Programa

Setor de Multimeios - A UNIGRANRIO possui um setor de Multimeios responsável

pela guarda, manutenção e empréstimo de recursos multimídias para o ensino, entre os
quais: TV, DVD, Vídeo, Aparelho de Som, Microfone, Caixa Acústica e Data Show. Os recursos

multimídias são utilizados nos ambientes das salas de aula, cujos espaços físicos são
compatíveis com o quantitativo de alunos e a natureza das atividades.
5.11 Cenários educacionais
Pensar e fazer educação formal, numa perspectiva político-pedagógica, significa

compreender que a educação não é um mero trabalho que se executa no interior de uma sala
de aula, de uma escola, de uma universidade ou limitando-se à relação professor-aluno.

Considerando que o ato pedagógico carrega implicações sociais e está marcado pela

prática social de cada momento histórico, de um desejo pedagógico para se materializar,
precisa acompanhar a dinâmica social e o galopante avanço tecnológico, sem se distanciar
em nenhum momento dos valores humanos.

O ato pedagógico, desenvolvido no cenário da UNIGRANRIO visa à transformação, a

um movimento para além da sala de aula, um princípio que confira os atributos que lhe vão
determinar a sua própria natureza.

Essa transformação se configura como práxis no campo da Saúde. Neste sentido, a

proposta pedagógica dos cursos da área de saúde da UNIGRANRIO tem a empregabilidade, a
sustentabilidade e o empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da

qualidade de vida, bem como “orientar a formação dos alunos em consonância aos requisitos
do desempenho profissional e prepara-los para assumir papel ativo numa sociedade
marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das transformações”
(ADESA, 2008).
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A UNIGRANRIO oferece um elenco de cursos na área da saúde, tais como: Ciências

Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Tecnólogo em Estética e Cosmética, Tecnólogo
em Gestão Ambiental e Tecnólogo em Radiologia, tornando-a uma Universidade com forte
vocação para a formação de profissionais em saúde.

Ao assumir essa vocação, a integração ensino – serviço – comunidade torna-se um dos

eixos fundamentais para o alcance de sua missão e seus objetivos.

Dessa forma, observa-se nos Projetos Pedagógicos dos Cursos que a orientação

teórica integra-se com a prática nos serviços públicos e privados de saúde, em nível
individual e coletivo, com participação da maior parte das áreas. Os cenários em que se

desenvolve o aprendizado prático são diversificados: Rede Pública — unidades básicas

convencionais, Unidades de Saúde da Família, ambulatórios, hospitais —, além de Serviços
Próprios da Instituição — ambulatórios, clínicas e escolas. Os referidos cenários são

conveniados, com contrapartidas definidas, onde são contempladas atividades de promoção,

prevenção, cura e reabilitação permitindo, dentre outras, a visualização, pelo discente e, do
perfil de atividades da sua profissão bem como dos demais profissionais da saúde.

Dessa forma, a UNIGRANRIO conta com cenários externos para a realização de

práticas e de estágios / treinamento em serviço junto à órgãos públicos, empresas privadas
e organizações do terceiro setor. Todos os cenários são formalizados por contrato s,

convênios ou termos de parcerias, que obedecem à legislação em vigor e são avaliados
periodicamente.

A UNIGRANRIO, de acordo com o Projeto Político-pedagógico Institucional (PPPI),

compromete-se com a formação de um profissional dotado de competências dirigidas para
os aspectos preventivos de atenção à saúde, com visão global dos problemas de saúde
prevalentes na região, tornando-se apto a intervir efetivamente no campo social,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.
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ANEXO 1

Conceito de Cursos - Resultados das avaliações externas
Campus/Unidade

Ato
Regulatório

Administração

Magé

R

4

Administração

Nova Iguaçu

R

4

Administração EAD

Duque de Caxias

R

Arquitetura e
Urbanismo

Duque de Caxias

R

Biomedicina

Duque de Caxias

A

Ciências Contábeis

Rio de
Janeiro – Carioc
a

R

Ciências Contábeis

São João de Meriti

RR

Ciências Contábeis

Rio de Janeiro –
Lapa

R

4

Direito

Duque de Caxias

RR

4

Direito

Nova Iguaçu

A

Duque de Caxias

RR

Nova Iguaçu

R

4

Engenharia Ambiental

Duque de Caxias

R

4

Engenharia Civil

Duque de Caxias

R

Engenharia Química

Duque de Caxias

R

4

Farmácia

Duque de Caxias

RR

5

Jornalismo

Duque de Caxias

R

Medicina

Rio de Janeiro Barra da Tijuca

RR

4

Nova Iguaçu

A

4

Pedagogia EAD

Duque de Caxias

R

Psicologia

Duque de Caxias

A

Serviço Social

Magé

R

Teologia EAD

Duque de Caxias

R

CST em Analise e
Desenvolvimento de
Sistemas EAD

Duque de Caxias

R

Cursos

Educação Física/
Bacharelado
Enfermagem

Odontologia

2015

2016

2017

2018

4
4
4

5
4

4

3

5
5

CST em Design de Moda

Duque de Caxias

RR

4

CST em Design Gráfico

Duque de Caxias

RR

4

CST em Estética e
Cosmética

Rio de Janeiro –
Barra

CST em Estética e
Cosmética

Duque de
Caxias

RR

5

CST em Gestão Ambiental

Duque de
Caxias

RR

4

CST em Gestão Ambiental
EAD

Duque de
Caxias

R

CST em Gestão de

Nova Iguaçu

RR

Rio de Janeiro –
Penha

R

4
4

R. H
CST em Gestão de
R. H

R

CST em Logística

Rio de Janeiro –
Penha

R

CST em Processos
Gerenciais EAD

Duque de
Caxias

R

CST em Redes de
Computadores

Duque de
Caxias

R

5

4
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ANEXO 2

CPC dos cursos – Resultado das avaliações externas

Nome do Curso
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Artes Visuais
Bacharelado em Direito
Ciências Biológicas
Ciências Biológicas - Licenciatura
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Educação Física
Educação Física - Licenciatura
Enfermagem
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Farmácia
Fisioterapia
História
Jornalismo
Letras Português - Inglês
Matemática
Medicina
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Odontologia
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Química
Química- Licenciatura
Secretariado Executivo
Serviço Social
Serviço Social

Resultado do CPC
Campus / Unidade
Duque de Caxias
Magé
São João de Meriti
Lapa
Carioca
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Nova Iguaçu
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Carioca
Lapa
Duque de Caxias
São João de Meriti
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Barra da Tijuca
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Barra da Tijuca
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Barra da Tijuca
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Nova Iguaçu
Magé

2015

2016

2017

3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4

Serviço Social
Sistemas de Informação
Superior de Tec. em Design de Moda
Superior de Tecnologia em Design Gráfico
Superior em Tecnologia de Gestão Financeira
Superior Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Superior Tecnologia em Estética e Cosmética
Superior Tecnologia em Gestão Ambiental
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior Tecnologia em Logística
Superior Tecnologia em Logística
Superior Tecnologia em Logística
Superior Tecnologia em Marketing
Superior Tecnologia em Radiologia
Superior Tecnologia em Radiologia
Superior Tecnologia em Redes de Computadores
Teologia - Noite

Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Nova Iguaçu
Penha
Magé
Macaé
Carioca
Duque de Caxias
Magé
Nova Iguaçu
Penha
Duque de Caxias
Duque de Caxias
Nova Iguaçu
Duque de Caxias
Duque de Caxias
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4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3

ANEXO 3

Grupos de Pesquisa Certificados pelo CNPq
Grupo de Pesquisa em Matemática Discreta e Computacional

1

LÍDER DO GRUPO : Abel Rodolfo Garcia Lozano / Ano de formação : 2012 ok
Repercursão: O município de Duque de Caxias possui um grande potencial para aplicações de novas tecnologias pois no seu território, estão situadas diversas empresas de grande e médio porte. Por outro lado a Unigranrio é uma instituição com forte presença, prestígio e tradição neste município. O Grupo de
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Divulgar estudos, propor estratégias de ensino e apresentar conceitos de Matemática Discreta como um instrumento matemático para investigações e aplicações em outras áreas.
O ensino da Matemática Discreta
Realizar contribuições teóricas na teoria dos grafos especialemnte em coloração de grafos. Modelar problemas práticos através da teoria dos grafos e resolvê-los mediante o uso de algoritmos eficientesRealizar contribuíções teóricas na
Teoria dos Grafos e suas aplicações
Pesquisadores
Estudantes
Técnico
Abel Rodolfo Garcia Lozano
Wilson Caldas da Silva
Angelo Santos Siqueira
Clicia Valladares Peixoto Friedmann
Jorge Elias Musa Carballo
Priscila Cardoso Petito - não é da Unigranrio
Sérgio Ricardo Pereira de Mattos

Grupo de Pesquisas Avançadas em Tecnologia em Radiologia

2

LÍDER DO GRUPO : Adriana Moreira Alves; Alexandre dos Santos Gomes / ANO DE FORMAÇÃO: 2012
Repercusão: O desenvolvimento da Radiologia e a importância que esta área tem apresentado na sociedade moderna demonstra que pesquisas direcionadas são de alto interesse social pois serão garantia de melhores práticas médicas, no que tange a análise diagnóstica, resultados terapêuticos e segurança tanto
do profissional da área quanto do paciente. Dessa forma, este projeto se propõe a desenvolver linhas de pesquisa que apresentem uma abordagem radiobiológica, de proteção, de controle da qualidade e de dosimetria das radiações contribuindo com o resultados que agreguem aos estudos atuais e futuros da
radiologia para uma sociedade desenvolvida de qualidade.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Caracterização das Lesões em DNA in Vitro Através da Utilização de
Caracterizar as Lesões em DNA in Vitro Através da Utilização de Espectrometria de Massas das Lesões PUVA in Vivo (Psoralenos + Luz Ultravioleta A
Espectrometria de Massas das Lesões PUVA in Vivo (Psoralenos + Luz
Ultravioleta A)
Caracterização, Desenvolvimento e Impulsão Social em Tecnologia em
Radiologia
Controle de Qualidade, Dosimetria, Higiene Ocupacional e Ergonomia de
Atividades Radiológicas em Saúde, Indústria e Segurança
Interações Biológicas das Radiações
Investigação de Produtos Naturais com Potencial Radiossensibilizador para
uso em Radioterapia anti-tumoral.
Processos Patológicos Diagnosticáveis e Tratáveis por Radiação

Radiobiologia; Radioterapia; Diagnóstico por Imagem; Biofísica.
Análise da eficácia de novos sensibilizadores menos tóxicos para redução de doses de radioterapia anti-tumoral

Pesquisadores

Estudantes

Adriana Moreira Alves
Alexandre dos Santos Gomes
Carlos Eduardo Bonacossa de Almeida
Claudia de Alencar Santos Lage
Roberta Rego de Souza

Andressa Késsila Souza da Silva
Claudia Menezes Costa

Técnico

Cesar Augusto Viana de Araujo

Instituíçoes Parceiras
Universidade Federal do Rio de Janeiro
COI Clínicas Oncológicas Integradas
Instituto de Radioproteção e Dosimetria

O Ensino de Ciências: representações, contextos e sujeitos

3

LÍDER DO GRUPO :

Andréa Velloso da Silveira Praça / Ano de Formação : 2013

Repercursão: O grupo de pesquisa vem publicado seus trabalhos em revistas de grande impacto e estabelecendo parerias internacionais.
Objetivo
Investigar o processo de interlocução entre os sujeitos envolvidos no processo educativo na modalidade à distância, com foco na formação de tutores e gestão da tutoria, que vá além da apresentação de conteúdos e de repertórios
metodológicos e tecnológicos
Ensino das Ciências: Abordagens Conceituais, Relações Sociais e Cidadania Estabelecer relações entre as questões culturais, os saberes e práticas escolares sob perspectiva do seu pensar e fazer cotidiano. Procura ainda buscar um entendimento sobre o processo de apropriação de conceitos em ciência e a
compreensão do papel de interação/relação no processo de aprendizagem das ciências.
O objetivo desta linha é investigar os significados que vão além daqueles propostos pelas teorias de currículo tradicionais. Estudar as relações de poder e a influência do currículo na identidade educacional das instituições de ensino e dos
Estudos Curriculares e a Prática Pedagogica em Biologia
indivíduos
Linhas de Pesquisas

Docência Online: Formação de Tutores e Gestão de Tutoria em EaD

Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional: políticas públicas na Gestão
Estudar as políticas públicas que norteiam a mobilidade estudantil nacional e internacional em nível superior
da Educação Superior
Representações Sociais e a Construção da Identidade Profissional do
Professor
Pesquisadores
Andréa Velloso da Silveira Praça
Denise Rocha Correa Lannes

A partir de pressupostos teóricos da pesquisa social, principalmente com base na Teoria das Representações Sociais de Moscovici, busca-se identificar as Representações Sociais de professor e a influência das cargas afetivas no conjunto
destas representações e no desenvolvimento epistemológico. Além, disso, pretende-se verificar a influência destas representações na construção da identidade profissional destes sujeitos
Estudantes
Ariana Rabelo de Almeida Lacerda - Formada graduação
Cristiane da Silva Oliveira Espindola
Márcio dos Santos Viola
Thauanna Cristine Oliveira da Silva
Pedro Cláudio de Souza Oliveira
Rebeca Taissa Pinheiro de Assis
Rogeria de Lima Bezerra Pedra

Técnico

Livia Maria Velez dos Santos

Imagemno - Imagens, Memórias E Narrativas Oníricas

4

LÍDER DO GRUPO : Anna Paula Soares Lemos / Joaquim Humberto Coelho de Oliveira / Ano de Formação : 2015
Repercursão: Composto por pesquisadores da Universidade do Grande Rio (UINIGRANRIO) e interessados de outras instituições, alunos de pós-graduação e de iniciação científica, o IMAGEMNO se formula como grupo cadastrado no CNPq, voltado à produção documental em diferentes suportes, guarda e exame
das relações entre textos e imagens. Com vocação marcada pelas demandas interdisciplinares, os projetos abrigados pelo IMAGEMNO objetivam o desenvolvimento de pesquisas que combinam atividades empíricas com fundamentação metodológica e dimensão analítica, ligadas inclusive à produção
documental/material e seus possíveis desdobramentos e divulgação em escala. Trata-se de um grupo atento aos ditames da produção acadêmica, mas destinada também ao alargamento dos resultados, segundo supostos da história pública. Assim, além da produção e reprodução dos resultados, a divulgação
ampla se constitui em meta do grupo. É sob esse propósito que se reúnem trabalhos da área de Humanidades em geral, Comunicação e Artes.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Educação, Linguagem e Cultura

Nesta Linha estão agregados estudos compartilhados entre ciência, literatura e arte mediadas neste grupo, por diferentes meios de produção e divulgação. Também se agregam nessa linha os estudos relativos aos espaços urbanos e
suburbanos

Narrativas, Praticas Sociais e Poder

Objetiva-se, nesta linha, gerar mecanismos analíticos capazes de permitir exames das tipologias de poder e de empoderamento dos sujeitos sociais em disputa por reconhecimento e direitos, assim busca-se: a) Estudos das diversas
variações narrativas existentes, abrindo oportunidades de exames de manifestações da cultura material e imaterial; b) A análise crítica da produção de relatos orais e escritos, literatura, arte em geral, visando a percepção do impacto sobre
modos constitutivos de poder.

Pesquisadores
Ângela Cogo Fronckowiak
Anna Paula Soares Lemos
Carolina Pucu de Araújo
Cristina Novikoff
Daniel Pecego Vieira Caetano
Dayse Tavares Barreto
Edney Clemente de Souza
Gilberto Freire de Santana
Joaquim Humberto Coelho de Oliveira
Jose Carlos Sebe Bom Meihy
Rita de Cássia Mouco Quintanilha
Rosimeri Duda Martins
Vanessa Ribeiro Teixeira

Estudantes
Guilherme Veiga Rodrigues Mendonça
Frederico Adolfo Schiffer Junior
Isabelle Joia Sandri
Maria Eduarda Lopes Jayme
Matthias Silva CavalcanteMelanie Lorena Mitraud
Milena Couto Moreira
Rafael Garcia Madalen Eiras
Rafaella Santos Paiva de Castro
Raphael Fernandes Gomes
Sydna Meire Faustino Feliciano
Tatiana Sattamini Pereira
Victor Fernandes da Rocha

Técnico

Gisele Nunes Paz Vieira

Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social

5

LÍDER DO GRUPO : Antonio Reguete Monteiro de Souza / ANO DE FORMAÇÃO: 2017
Repercusão: O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social tem por objetivo contribuir para a formação e capacitação de profissionais e estudantes que atuam em programas de intervenção comunitária, nas políticas públicas e nos demais campos de atuação da Psicologia Social. Inclui
no estudo da subjetividade especial atenção as novas configurações das relações humanas e sociais mediadas pelas comunidades virtuais. O Laboratório integra pesquisas, estudos, projetos de intervenção e atividades técnicas em Psicologia Social nas suas interfaces com as ciências humanas, sociais e da saúde,
desenvolvendo trabalhos nas perspectivas da assistência social, saúde coletiva, saúde mental, saúde do trabalhador e análise institucional.
Linhas de Pesquisas
Processos psicossociais e intervenções na saúde e assistência social

Objetivo
Analisar, apoiar, propor e implementar processos de intervenções psicossociais nas políticas de saúde e assistência social.

Redes sociais e modos de subjetivação

Analisar os processos comunitários e modos de subjetivação na construção de identidade, pertencimento grupal e representação social do eu e do outro a partir das relações humanas em meios digitais

Pesquisadores
Antonio Reguete Monteiro de Souza
Leila Navarro de Santana

Estudantes
Aline de Barros Ramos Fernandes
Vinicius Marques Santiago

Técnico

Periodontia e Implantodontia Clínica Experimental

6

LÍDER DO GRUPO : Carina Maciel da Silva Boghossian / ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercusão: Os pesquisadores do grupo têm trabalhado com terapias periodontais e peri-implantares que envolvem o uso de biomateriais, como a L-PRF; estudo de fatores etiopatogênicos das doenças periodontais e peri-implantares através de avaliações microbiológicas, genéticas e epigenéticas; emprego de
modelos animais para estudos de princípios biológicos; além de estudos clínicos com pacientes comprometidos sistemicamente, a fim de se avaliar o impacto dos fatores sistêmicos no estabelecimento e progressão das doenças periodontais/ peri-implantares. Outro aspecto interessante a ser destacado é a
integração de professores e alunos de dois programas de pós-graduação Stricto Sensu da instituição, o PPG Biotrans e o PPG Odontologia.
Linhas de Pesquisas
Doenças periodontais e peri-implantares em pacientes comprometidos
sistemicamente

O objetivo é estudar pacientes comprometidos sistemicamente a fim de se avaliar o impacto dos fatores sistêmicos no estabelecimento e progressão das doenças periodontais/ peri-implantares

Etiopatogenia das doenças periodontais e peri-implantares

O objetivo é investigar fatores imunológicos, microbiológicos, genéticos e epigenéticos que possam ser usados como biomarcadores precoces do diagnóstico das doenças periodontais e periimplantares ou como modificadores da resposta
à terapia

Terapias periodontais e peri-implantares

O objetivo desta linha é a investigação e o desenvolvimento de novos métodos e técnicas para tratar as doenças periodontais e periimplantares com ou sem o emprego de biomateriais

Pesquisadores
Carina Maciel da Silva Boghossian
Cláudia Maria Pereira
Romulo Sperduto Dezonne
Sara Gemini Piperni

Estudantes
Ádilla Raminne Tavares de Albuquerque
Rhayanne Ortiz de Melo
Danielle Rodrigues de Andrade
Felipe Moreira Machado
Hadassa de Almeida Almenara Rodrigues
Juliana Rosa Ferreira de Oliveira
Instituíçoes Parceiras
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro Universitário da Zona Oeste

Técnico
Ana Beatriz Machado Lima
Luis Paulo Diniz Barreto
Marcela Melo dos Santos

Identificação de marcadores moleculares em câncer e nas doenças orais

7

LÍDER DO GRUPO : Cláudia Maria Pereira / ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercusão: Os pesquisadores deste grupo trabalham com a identificação de marcadores moleculares em câncer através das análises de mecanismos genéticos, como as mutações, e epigenéticos como a metilação e a expressão de miRNAs em câncer oral e glioblastomas afim de identificar uma assinatura
molecular que permita o diagnóstico precoce, avaliação do prognóstico e a determinação de terapias adequadas. Para isto são investigadas importantes vias carcinogênicas , sendo empregadas técnicas laboratoriais que vão desde a cultura de células tumorais, extração de ácidos nucleicos, avaliação de expressão
gênica, análises de metilação e sequenciamento genômico. Além disso, os professores e alunos desta linha de pesquisa estão integrados em dois programas de pós-graduação Stricto Sensu da instituição.
Linhas de Pesquisas
Identificação de marcadores moleculares em câncer e doenças orais

Identificar marcadores moleculares genéticos e epigenéticos que atuam em vias importantes para o processo de iniciação, progressão e invasão do câncer oral como por exemplo a via Sonic Hedgehog, via do Papiloma vírus Humano
(HPV), via MGMT e via glicolítica; marcadores envolvidos no processo inflamatório e doloroso de doenças da cavidade oral, como as doenças de origem pulpar e as peri-implantites.

Avaliação da expressão de miRNAs no glioblastoma humano

Identificar a expressão de miRNAs e de genes importantes relacionados com o processo de invasão, hipóxia, radio e quimioresistência glioblastomas, através da comparação de células diferenciadas com células tronco tumorais

Pesquisadores
Cláudia Maria Pereira
Romulo Sperduto Dezonne

Estudantes
Dayany Pereira Sehnem Manhães
Nathália Pinto de Souza

Técnico
Ana Beatriz Machado Lima

Sílvia Maria de Carvalho Lyra
8

Biomarcadores Circulantes e Fenótipo de Risco Cardiometabólico
LÍDER DO GRUPO : Cláudia Maria Pereira / ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercusão: Os fenótipos de risco cardiometabólico ¿ excesso de adiposidade visceral, hipertensão arterial, disglicemia e dislipidemia aumentam o risco de diabetes tipo 2 (DM2), doença cardiovascular (DCV) e vários tipos de câncer. Justifica-se o presente Grupo de Pesquisa por agregar pesquisadores clínicos e
da área básica, direcionando seus esforços na identificação, em amostras de sangue circulantes marcadores biológicos que antecipem na população estudada ¿ população multiétnica da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a caracterização destes fenótipos de risco: (I) proteínas circulantes ¿ adiponectina de alto
peso molecular, leptina e seu receptor solúvel; (ii); variantes genéticas destas proteínas; (iii) miRNAs circulantes envolvidos na homeostase da glicose e sinalização da insulina ¿ miRNA 132, miRNA 33a e 33b e miRNA 223 e (iv) e biomarcadores identificados por técnica de epigenômica metilação de DNA e
modificações da histona ligada ao DNA.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Caracterização de miRNAs circulantes associados às sirtuínas 1 e 6 (SIRT1
e SIRT6); à AMPK-1

Avaliar, em estudo prospectivo, o valor preditivo de miRNAs circulantes como biomarcadores da homeostase glicêmica e da sinalização da insulina, na emergência de DM2 e complicações cardiovasculares

Metilação de DNA e modificações da histona (acetilação, metilação,
fosforilação e ubiquitinação de resíduos de aminoácidos) por técnicas de
epigenômica

Avaliar, em estudo prospectivo, o valor preditivo de da metilação de DNA e modificações da histona ligada ao DNA da leptina (LEP); receptor da leptina (LEPR); e adiponectina (ADIPOQ), como biomarcadores do excesso de peso e da
homeostase glicêmica

Pesquisadores

Estudantes

Técnico

Cláudia Maria Pereira
Emilio Antonio Francischetti
Paulo André da Silva

Matheus Leonardo Lima Gonçalves
Rafael Luzes Pereira

Danielle Dutra Voigt

9

Pesquisa em Endocardite Infecciosa
LÍDER DO GRUPO : Cristiane da Cruz Lamas / Wilma Felix Golebiovski / ANO DE FORMAÇÃO : 2012
Repercursão: Grupo composto pela professora adjunta de Infectologia da Unigranrio e médica infectologista do Instituto Nacional de Cardiologia, Cristiane Lamas. Participam os alunos de Iniciacao Cientifica matriculados na Unigranrio Caxias dentro das várias linhas de pesquisa. Participam também mestrandos do
Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares do Instituto Nacional de Cardiologia, e os infectologistas Rafael Quaresma Garrido, Giovanna Ferraiuoli Barbosa e Bruno Zappa, além das cardiologistas Wilma Golebiovski e Clara Weksler.Este grupo colabora desde 2006 com o grupo internacional de endocardite
( International Collaboration on Endocarditis) da Duke University, com aprovacao do CEP do INC. Tem sido produtivo , divulgando seus resultados em congressos e publicando. A pesquisadora líder foi JCNE da Faperj de 2015-2019, e atualmente é chefe do Núcleo de Ensino, da Coordenação de Ensino e Pesquisa,
INC.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Avaliação histopatológica de valvas cardíacas

Avaliar a correlação entre o diagnóstico clínico e microbiológico ( hemoculturas e cultura de valvas cardíacas) com o diagnóstico histopatológico na endocardite infecciosa.

Endocardite infecciosa em adultos com cardiopatia congênita
Endocardite infecciosa em idosos
Endocardite infecciosa em pacientes submetidos a hemodiálise
Endocardite infecciosa por Candida spp

Identificar e caracterizar dentro da coorte de endocardite infecciosa os portadores de cardiopatia congênita.
Estudar os aspectos clínicos, epidemiológicos, microbiológicos, ecocardiográficos, cirúrgicos e desfechos em idosos com EI na coorte.
Descrever as caracteristicas clinicas, microbiológicas e desfechos em pacientes que desenvolvem endocardite infecciosa relacionada a hemodiálise.
Delinear a epidemiologia de endocardite por Candida

Endocardite infecciosa por Gram negativos não HACEK

Estudar EI causa por bactérias negativas não HACEK
Estudar a epimiologia da endocardite infeccciosa no Brasil em um centro de referência para cirurgia cardíaca no Estado do Rio de Janeiro. Avaliar os preditores de óbito em pacientes submetidos a cirurgia de troca valvar. Avaliar as
características demográficas, clínicas e laboratoriais/microbiológicas, ecocardiográficas, comorbidades associadas, complicações, indicações cirurgia, desfecho óbito em 30 dias, 6 meses e ao longo dos anos(curva de sobrevida)
comprando as próteses inseridas.
Este estudo inclui prospectiva e consecutivamente pacientes adultos com endocardite definitiva pelos critérios modificados de Duke internados no INc. Objetivo é estudar a epidemiologia da endocardite infecciosa no Brasil em um centro de
referencia para cirurgia cardíaca no Estado do Rio de Janeiro. Avaliar as características demográficas, clínicas, laboratoriais/microbiológicas, ecocardiográficas, comorbidades associadas, complicações, indicações de cirurgia, desfecho em
6 meses.

Endocardite nosocomial: estudo caso controle de endocardite precoce de
próteses
Endocardite: estudo prospectivo.

Estudo Antropométrico e Metábolico de Pacientes Após Uso Prolongado de
Avaliar se há alterações do peso e de medidas antropométricas, assim como do metabolismo, após uso prolongado de antimicrobianos utlizados para tratamento da endocardite infecciosa.
Antibióticos.
Fenômenos embólicos em endocardite infecciosa

Analisar os fenômenos embólicos da endocardite infecciosa, sobretudo em pacientes com indicação cirúrgica, buscando fatores associados. Embolização oriunda das valvas aórtica e mitral, e que afetam o sistema nervoso central e
abdome, tem impacto em morbidade e mortalidade da doença, podendo resultar em novos procedimentos ( esplenectomia, obliteração de aneurismas micóticos)

Tratamento de endocardite com daptomicina

Avaliar o desempenho do lipopeptídeo daptomicina no tratamento da endocardite infecciosa. Pacientes incluidos nos anos 2009 a 2019.

Pesquisadores
Clara Weksler
Cristiane da Cruz Lamas
Giovanna Ianini Ferraiuoli Barbosa
Marcelo Goulart Correia
Rafael Quaresma Garrido
Thaíssa Santos Monteiro
Wilma Felix Golebiovski

Estudantes
Glaucia da Silva Costa
Luiz Henrique Braga Lemos

Técnico

José Emanuel Felix Mendes

Instituíçoes Parceiras
Instituto Nacional de Cardiologia

Pequenos Negócios, Empreendedorismo e Microfinanças
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LÍDER DO GRUPO : Deborah Moraes Zouain / ANO DE FORMAÇÃO: 2015
Repercursão: Os pequenos negócios(MPE)representam mais de 3,8 milhões de estabelecimentos, absorvendo 44% da mão de obra empregada e gerando cerca de 20% do PIB brasileiro. Responsáveis por 13,6 milhões de empregos, representando 99,3%dos estabelecimentos formais e respondendo 99,8% das
firmas que nascem a cada ano, podemos afirmar que os pequenos negócios movem a economia brasileira. Essa potencialidade ultrapassa as fronteiras do território nacional. A crescente participação das MPE na economia e na sociedade brasileira é explicada pela abertura comercial, iniciada em 1990, e pela
globalização.Médias e grandes empresas, nacionais e estrangeiras, instaladas no Brasil, se depararam com novo paradigma: competição em padrões globais. A gestão de uma empresa deve ser profissional e sua atuação no mercado deve ser balizada por estratégias que a orientem na manutenção e no
desenvolvimento de seu negócio. Na base da pirâmide empresarial (MPE formais) é onde se encontram as maiores dificuldades de gestão.
Linhas de Pesquisas
Políticas Públicas
Instituições, políticas e governo (macro)
Pesquisadores
Andreza de Souza Silva
Antonio Marcos da Fonseca Santos
Clayton Pereira Gonçalves
Deborah Moraes Zouain
Denise Franca Barros
Francisco Marcelo Garritano Barone do Nascimento
Gustavo de Oliveira Almeida
Juliano Monteiro de Oliveira
Sergio Eduardo de Pinho Velho Wanderley

Objetivo
Produz análises sobre formas de gestão e políticas públicas inovadoras que subsidiem a formulação de políticas públicas criativas e viáveis
Foco no nível institucional e no processo de formulação de políticas
Estudantes
André Luís Faria Duarte
Daniela Longobucco Teixeira Balog
Eliana Cristina Motta da Silva Bourry

Técnico

Rinaldo Assis da Silva

Estudos da Gestão da Justiça e Segurança
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LÍDER DO GRUPO : Deborah Moraes Zouain / ANO DE FORMAÇÃO: 2015
Repercursão: A UNIGRANRIO consolida cada vez mais sua presença nacional e internacional da área de administração pelo seu pioneirismo, pela sua sensibilidade em detectar temas cruciais para o desenvolvimento sóciopolíticoeconômico brasileiro que precisam ser mais investigados. A temática segurança
apresenta-se como uma questão altamente preocupante pelas dimensões alarmantes que a violência, nas suas diversas manifestações, vem apresentando e deixando sequelas graves, que impedem o desenvolvimento pleno das diversas instituições públicas e privadas no Brasil. A preocupação central do núcleo é a
abordagem dos problemas da justiça e da segurança reconhecendo a questão da complexidade e transdisciplinariedade envolvidas nesta temática. O discurso corrente acerca do tema é marcado por pontos de vista unilaterais e idealizados.A discussão que se pretende desenvolver a partir do grupo visa a romper tais
barreiras e integrar distintos saberes na análise de problemas de justiça e segurança
Linhas de Pesquisas
Políticas Públicas
Instituições, políticas e governo (macro)
Pesquisadores
Ana Lucia Malheiros Guedes
Deborah Moraes Zouain
Edson Santos Pio Júnior
Gerson Antonio de Souza Borges
Janaina de Mendonça Fernandes
José Luís Cardoso Zamith
Josir Simeone Gomes
Leonardo Campinha dos Santos
Rômulo José de Oliveira Zurra
Steven Dutt Ross

Objetivo
Produz análises sobre formas de gestão e políticas públicas inovadoras que subsidiem a formulação de políticas públicas criativas e viáveis
Foco no nível institucional e no processo de formulação de políticas
Estudantes
Leonardo Ferreira Bezerra

Técnico

Elaine de Souza Silva

Estudos Avançados em Turismo e Hotelaria
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LÍDER DO GRUPO : Deborah Moraes Zouain / ANO DE FORMAÇÃO: 2015
Repercursão: O setor de turismo vem se tornando importante atividade econômica e instrumento para desenvolvimento local sustentável.O turismo, hotelaria,gastronomia e entretenimento geram volume considerável de empregos diretos e indiretos.Seu efeito multiplicador repercute em 52 ramos de atividades
econômicas.Unigranrio criou o grupo de pesquisa que,por meio de pesquisas na área de politicas públicas e gestão empresarial relacionadas ao setor, cursos, convênios e consultorias, pretende criar instrumentos que possibilitem o conhecimento do que é estratégico para atividade turística no Brasil.
Linhas de Pesquisas
Políticas Públicas
Instituições,políticas e governo (macro)
Pesquisadores
Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira
Deborah Moraes Zouain
Flora Thamiris Rodrigues Bittencourt
Gabriela De Laurentis Cardoso
Kaarina Barbosa Virkki
Maria Clara Mendes Tenório
Maria Cristina Fogliatti de Sinay
Paola Bastos Lohmann
Pedro Henrique Domingues Curvello
Priscila Cardoso Pestana
Rejane Prevot Nascimento
Vera Regina Ramos Pinto

Objetivo
Produzir análises sobre formas de gestão e políticas públicas inovadoras que subsidiem a formulação de políticas criativas e viáveis
Foco no nível institucional e no processo de formulação de políticas
Estudantes
Lucas da Silva Augusto
Luiz Alexandre Valadão de Souza
Renan Ribeiro da Silva
Vanessa Houtet Feitosa

Técnico

Lucas de Oliveira Freesz

Instituíçoes Parceiras
AEROP Operadora Turística - AGRESTUR - Alagoas

Observatório de Direitos Econômicos, Culturais e Sociais - ODESC
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LÍDER DO GRUPO : Edson Medeiros Branco Luiz/ ANO DE FORMAÇÃO: 2017
Repercusão: O presente Grupo de Pesquisa tem o propósito de investigar como as diversas dinâmicas das sociedades domésticas e internacional têm se alterado ao longo das últimas décadas até os tempos hodiernos. A tradicional fragmentação axiológica dos direitos humanos em gerações ou dimensões ganha
análise cientifica acurada através do presente recorte com a finalidade de melhor compreender a segunda geração dos direitos humanos. O Observatório dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ODESC), através das linhas de pesquisa, debaterá questões relacionadas sobre: "Cidadania e Trabalho", "Empresas
e Tributos", "Relações Privadas e Aspectos Sociais". A consecução de tais propósitos seguirá metodologias variadas, promovendo abordagens científicas distintas, mas compromissadas com a irradiação da pesquisa científica. Por fim, acredita-se que tais linhas de pesquisa favorecerão aos propósitos dos discentes,
que visam na pesquisa científica a realização pessoal e profissional.
Linhas de Pesquisas
Cidadania e Trabalho

Objetivo
A presente linha apresentará discussões relacionadas sobre as efetivas transformações da Jurisdição Constitucional e efetividade processual na sociedade brasileira, além disso, as implicações das mudanças nas Relações de Trabalho Sulamericanas e a Organização Internacional do Trabalho

Empresas e Tributos

A presente linha apresentará discussões relacionadas sobre "A eficácia ou (in) eficácia da lei 11.101/2005 diante da crise econômica de 2014: uma análise da livre iniciativa e principio jurídico da preservação da atividade empresarial" e o
"Sistema Tributário Nacional:Os Impactos das Decisões do STF em Matéria Tributária e a Proposta de Reforma Tributária"

Relações Privadas e Aspectos Sociais

A presente linha apresentará discussões relacionadas sobre:"Reprodução Assistida, Famílias, e Transformações Socioculturais¿ e o "A Proteção e Inovação dos Direitos Autorais em face do Direito Cultural"

Pesquisadores
Carla Ferreira Gonçalves
Cecilia de Almeida Silva
Edson Medeiros Branco Luiz
Eduardo dos Santos Pereira
Eneisa Miranda Bittencourt Sobreira
Kaiser Motta Lúcio de Morais Júnior
Karla Albuquerque Cerqueira
Litiane Motta Marins Araujo
Lucia Helena Ouvernei Braz de Matos
Monica de Oliveira Camara
Raphael Cabral Teixeira
Volia Bomfim Cassar

Estudantes
Bruna Ramalho da Hora
Viviane Sousa de Lacerda

Técnico

Joselita da Silva Chagas

Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem das Ciências na Educação Básica
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LÍDER DO GRUPO : Eline das Flores Victer / ANO DE FORMAÇÃO: 2013
Repercusão: Esse grupo de Pesquisa tem o objetivo investigar e refletir sobre os procedimentos metodológicos para o Ensino das Ciências na Educação Básica, afim de facilitar a aprendizagem do aluno para um ensino de qualidade. Logo, a atenção do grupo está centrada tanto no aluno quanto no professor no
sentido de pensar em metodologias mais adequadas e que permitam conhecer melhor as situações do ensino das escolas.
Linhas de Pesquisas

Objetivo

Ensino - Aprendizagem e a Melhoria do Ensino

Ensino das Ciências: Inovações Tecnológicas

Ensino das Ciências: Relações Sociais, Cidadania

Modelagem Matemática e Resoluções de Problemas
Pesquisadores
Abel Rodolfo Garcia Lozano
Angelo Santos Siqueira
Carlos Antonio de Souza
Eline das Flores Victer
Giselle Faur de Castro Catarino
Jhoab Pessoa de Negreiros
João Rodrigues Miguel
Jurema Rosa Lopes
Sérgio Ricardo Pereira de Mattos
Tereza Luzia de Mello Canalli
Valessa Leal Lessa de Sá Pinto

Articular estratégias de capacitação de professores da rede pública de ensino quanto ao desenvolvimento de habilidades necessárias aos alunos da educação básica através dos conhecimentos de matemática e de física. A partir disso,
desejamos investigar como a escola pública, lida com a construção do conhecimento dos alunos,identificar os recursos materiais e equipamentos que lhes são disponibilizados com o propósito de desenvolver estratégias para melhorar a
construção do conhecimento dos alunos
Esta linha de pesquisa dedica-se ao estudo da inovação e das tecnologias no ensino das ciências. Visa promover pesquisas empíricas, teóricas e metodológicas, que contribuam para buscar tanto o sentido das práticas pedagógicas como
das inovações tecnológicas em imbricações complexas e dinâmicas. Investiga os impactos das tecnologias e da inovação na formação e na prática docente, assim como na aprendizagem significativa dos alunos da educação básica
Esta linha de pesquisa dedica-se ao estudo da inovação e das tecnologias no ensino das ciências. Visa promover pesquisas empíricas, teóricas e metodológicas, que contribuam para buscar tanto o sentido das práticas pedagógicas como
das inovações tecnológicas em imbricações complexas e dinâmicas. Investiga os impactos das tecnologias e da inovação na formação e na prática docente, assim como na aprendizagem significativa dos alunos da educação básica.
Estudo sobre Modelagem Matemática e Resoluções de Problemas e seus principais benefícios para o ensino de matemática na educação básica
Estudantes
Alex de Santana Rodrigues
Ana Cristina de Almeida Coelho Hornero
Daniela Ribeiro de Souza
Elisa Moreira da Silva
Evandro Alves Silva
Leila Maria Silva Pereira dos Reis
Mauro Fernandes Neves Gonzaga
Paulo Barbosa de Almeida
Quezia de Oliveira Vargas da Silva
Renan Marques Pereira - Formado
Ricardo Cerqueira de Abreu
Roberto Mendonça da Silva

Técnico

Endodontia Clínica e Experimental
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LÍDER DO GRUPO : Emmanuel João Nogueira Leal da Silva/ ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercusão: Com base nos resultados conduzidos pelo grupo, espera-se fornecer bases para a escolha de materiais e técnicas a serem utilizadas durante o tratamento endodôntico além de propiciar a formação de pesquisadores e o intercâmbio com outras instituições de pesquisa.
Linhas de Pesquisas
Propriedades biológicas de materiais utilizados em endodontia
Propriedades mecânicas, físico e químicas de materiais utilizados em
endodontia
Técnicas aplicadas à endodontia
Pesquisadores
Edson Jorge Lima Moreira
Emmanuel João Nogueira Leal da Silva
Henrique dos Santos Antunes
Plinio Mendes Senna
Sabrina de Castro Brasil
Victor Talarico Leal Vieira
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Objetivo
Esta linha apresenta o objetivo de avaliar os eventos moleculares, celulares e teciduais relacionados a exposição celular e tecidual aos materiais utilizados em endodontia.
Proporcionar bases científicas para a aplicação de materiais utilizados durante o tratamento endodôntico, por meio do estudo de suas propriedades mecânicas, físico e químicas
Esta linha tem como objetivo avaliar laboratorialmente e clinicamente as diferentes técnicas de instrumentação, irrigação e obturação do sistema de canais radiculares.
Estudantes
Annie Braga Ern
Emmanuelle de Carvalho Corrêa Lisboa
Fernanda Hecksher
Luana Carvalho dos Santos
Márcia Regina Lacerda de Deus Santos
Tanize Theresinha Gonçalves Gabina
Vanessa Brito Oliveira

Técnico

Ana Beatriz Machado Lima

Grupo de Estudos em Fisioterapia - GEFISIO
LÍDER DO GRUPO : Felismar Manoel e Jefferson Braga Caldeira / Ano de Formação: 2010
Repercursão: O Grupo de Estudos em Fisioterapia - GEFISIO, visa poduzir conhecimento na área de saúde cinética funcional e suas repercussões no fazer da Fisioterapia, visando o bem estar, qualidade de vida e autonomia funcional do ser humano, bem como o uso da Classificação Internacional das
Funcionalidades - CIF para diagnóstico, quanto para as pesquisas no desempenho profissional do Fisioterapeuta.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Classificação Internacional de Funcionalidades na Assistência
Visa buscar conhecimentos sobre o emprego da Classificação Internacional de Funcionalidades - CIF na assistência fisioterapêutica, para o diagnóstico e pesquisas.
Fisioterapêutica
Visa buscar conhecimentos sobre fatores sócio culturais que interferem na saúde cinética funcional e na qualidade de vida da população.
Imaginário Popular, Saúde Cinética Funcional e Qualidade de Vida
Processos fisiopatológicos das doenças respiratórias relacionadas ao
desenvolvimento e ao envelhecimento humano
Saúde Cinética Funcional e Intervenções Fisioterapêuticas
Pesquisadores
Alexandre Gomes Sancho
Alvaro Camilo Dias Faria
Cleide da Camara Souza
Felismar Manoel
Jefferson Braga Caldeira
João Luiz da Silva Rosa
Newton Almeida Lima Junior

A presente linha de pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto das doenças respiratórias relacionadas ao processo de desenvolvimento e envelhecimento humano, assim como a aplicação de modalidades terapêuticas.
Visa buscar conhecimentos a respeito da saúde cinética funcional em sua relação com as intervenções fisioterapêuticas na assistência do ser humano.
Estudantes
Caroline Barbosa Monteiro
Kamila Fonte Zanon de Souza
Lorena Gabrielle Soares Santanna

Técnico

Daniel Hetti Zidde

Núcleo dos Estudos Urbanos da Baixada Fluminense
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LÍDER DO GRUPO : Filipe Ungaro Marino / ANO DE FORMAÇÃO 2018
Repercusão: O Núcleo de Estudos Urbanos da Baixada Fluminense ¿ NEUB tem como objetivo ampliar a investigação sobre a problemática urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na qual a cidade de Duque de Caxias está inserida. Para tanto, busca-se o aprofundamento da discussão sobre o
planejamento urbano na baixada fluminense, majoritariamente voltadas para o âmbito da pesquisa em arquitetura e urbanismo. Espera-se, com a formalização e o avanço no campo de estudos urbanos sobre a Baixada Fluminense, projetar o nome da Universidade do Grande Rio no circuito acadêmico, através da
publicação de artigos em congressos nacionais e internacionais, assim como a publicação de artigos temáticos em revistas especializadas devidamente reconhecidas pelo sistema Qualis da CAPES. O NEUB permitirá ainda uma maior integração do corpo discente do curso de arquitetura e urbanismo e áreas
correlatas junto à sociedade civil, na busca do entendimento e enfrentamento dos problemas urbanos de forma crítica.
Linhas de Pesquisas
Diversidade, espaços urbanos e as desigualdades de gênero

Objetivo
O tema tem ganhado cada vez mais relevância em pesquisas no campo do urbanismo. A estruturação de espaços urbanos que não leva em consideração a experiência das mulheres na vida cotidiana contribui para radicalizar as
desigualdades de gênero. Assim, interesses e demandas são importantes para a compreensão destas contradições na produção do espaço urbano da Baixada Fluminense a fim de analisar as diferentes geometrias espaciais que
enquadram paradoxalmente estes corpos indiferenciados no RJ.

Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano (GPDU's)

Habitação popular, ocupações e Habitação de Interesse Social (HIS)

Mobilidade Urbana
Pesquisadores
Alvaro Mauricio Pilares Vera
Filipe Ungaro Marino
Rossana Brandão Tavares

O tema tem sido incontornável na pauta urbana das grandes metrópoles brasileiras do novo século. Com base na reestruturação econômica e produtiva que transformam os territórios, os impactos dos GPDU¿s se fazem sentir em toda a
Região Metropolitana, especialmente na do Rio de Janeiro, passados os megaeventos esportivos. É fundamental a discussão crítica dos desafios da gestão municipal, recursos e a organização do território, que se pautam nos conceitos de
city marketing e empresariamento urbano
Com base na grande expansão da temática da HIS na sociedade, em grande parte por conta do fomento financeiro realizado através do programa Minha Casa Minha Vida para a produção de moradias populares, faz-se necessário o
aprofundamento dos estudos sobre as mais diversas implantações do MCMV na RM do Rio de Janeiro, de forma a entender os diversos aspectos legais, urbanísticos e sociais que foram criados e modificados com o deslocamento de
parte da população para esses conjuntos habitacionais.
A mobilidade urbana, grande promotora do desenvolvimento urbano, tem ampliado a sua importância como objeto de estudo e do entendimento urbano no final do século XX e começo deste novo século. Entender as potencialidades e
restrições de mobilidade trata-se hoje em dia de uma tarefa fundamental para qualquer planejador urbano, o que faz deste tema um dos mais importantes do que se chama de ¿novo urbanismo¿.
Estudantes
Ana Carolina Pacheco Olimpio Medeiros
Sthefany Vargas
Thaís Cavalcante Monteiro
Thammirez Campos Rodrigues Donadia
Wellisson de Oliveira Camilo Junior

Técnico

Ensino de Química: Abordagens Conceituais e Investigativas
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LÍDER DO GRUPO : Giseli Capaci Rodrigues / ANO DE FORMAÇÃO: 2013
Repercusão: Este grupo de pesquisa é voltado a produção de materiais didáticos/educacionais inovadores, voltados ao ensino de química, com base em investigações sobre diferentes temáticas que englobam: obstáculos epistemológicos na Educação Química, abordagens interdisciplinares no ensino da química e
tecnologias educacionais.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Ensino das Ciências: Abordagens Conceituais
Pesquisadores
Giseli Capaci Rodrigues
Haydéa Maria Marino de Sant'Anna Reis
Herbert Gomes Martins

Esta linha de pesquisa tem como reflexão o processo de ensinar e aprender ciência, neste contexto a abordagem conceitual relaciona as questões da cultura, dos saberes e práticas escolares sob a perspectiva do seu pensar e fazer
cotidiano. Procura ainda buscar um entendimento da maneira como ocorre o processo de apropriação das significações dos conceitos em ciência e a compreensão do papel da interação/relação no processo de aprendizagem, as quais
implica uma estrutura mental superior.
Estudantes
Elizabeth Quelle do Nascimento
Louise Silva Bezerra
Otavio Augusto Guimarães de Andrade
Suely dos Santos Cozendey

Técnico

Ensino de Física e Formação de Professores
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LÍDER DO GRUPO : Giselle Faur de Castro Catarino/ Ano de Formação : 2014
Repercursão: O grupo de pesquisa se propõe a pesquisar e discutir o tema Ensino de Física com ênfase em Formação de Professores e aprofundar possíveis desdobramentos na área. Busca gerar subsídios para a atual pesquisa na área de ensino e formação de professores. A diversidade gerada pela participação
de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento favorece a criação de linhas de pesquisa interdisciplinares e possibilita a construção de projetos de pesquisa e de aplicação dos resultados em diferentes níveis de ensino e diferentes áreas de conhecimento.
Linhas de Pesquisas
Ensino de Física

Formação de Professores
Pesquisadores
Armando Gil Ferreira dos Santos
Eline das Flores Victer
Giselle Faur de Castro Catarino
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Objetivo
Nesta linha de pesquisa se encaixarão os estudos acerca da abordagem conceitual relacionada às questões dos saberes e das práticas escolares, os estudos sobre a apropriação das significações dos conceitos em ciência e a
compreensão do papel da interação no processo de aprendizagem. Pensamos ainda que devemos pesquisar abordagens conceituais que nos ajudem a desenvolver no ensino da Física conhecimentos, habilidades e valores que formem o
aluno
Nesta linha de pesquisa pretendemos desenvolver trabalhos que envolvam estudos acerca dos processos de ensino e aprendizagem de Física tanto com enfoque no aluno através do desenvolvimento da aprendizagem quanto com
enfoque no professor com relação à formação inicial e continuada. Tais pesquisas envolvem: o estudo de práticas interdisciplinares e os saberes envolvidos nesta perspectiva; o estudo da linguagem; o estudo das consequências do
currículo vigente para a sociedade
Estudantes
Ilma Gonçalves da Silva
Luciana de Morais Dutra
Marize Gelard Reis de Castro
Priscila Santos da Silva

Técnico
Lais Rodrigues da Silva

Educação, Trabalho e Cultura
LÍDER DO GRUPO : Haydéa Maria Marino de Sant'Anna Reis / ANO DE FORMAÇÃO : 2013
Repercursão: Estuda os processos de escolarização na Educação Básica e Ensino Superior com ênfase para a inclusão escolar e social do público alvo da Educação Especial. Visa investigar as implementações das políticas públicas de educação e das práticas de ensino existentes, com vistas às melhorias nas
condições de aprendizagem escolar mediadas pelo uso das Tecnologias de Comunicação, Informação e Tecnologias Assistivas. Preocupa-se com estudos sobre desenvolvimento humano e inserção para o mundo do trabalho na região do Grande Rio, prioritariamente. Pretende-se, ainda, investigar e propor novas
metodologias de ensino para a Educação Básica e Ensino Superior em Parceria com pesquisadores do PPG em Diversidade e Inclusão (UFF) e pesquisadores da Equipe de Treinamento e Desenvolvimento de RH do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS - Duque de Caxias/RJ).
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Diversidades Culturais, Espaciais e Temporalidades

Nesta linha, pretende-se considerar a dinâmica urbana com vistas às relações entre espaço e tempo, levando em conta o processo de produção, aceitação e recusas culturais. Assim, serão consideradas: a) Análises de aspectos
conflitantes da abordagem das diversidades instaladas nos processos culturais existentes nos conglomerados humanos, os legados tradicionais e a relação com a modernidade; b) Sob a perspectiva interdisciplinar, verificar como tais
manifestações transparecem nas cidades, elas mesmas.

Educação Inclusiva

Esta linha reúne estudos acerca dos processos de escolarização do público alvo da Educação especial considerando os desafios para inclusão e aprendizagem em diferentes níveis de ensino. Investiga as implementações das políticas
públicas nos ambientes inclusivos através de adaptações curriculares, didáticas e procedimentos de/para avaliação, oriundos das demandas emergentes

Educação, Linguagem e Cultura

Nesta Linha estão agregados estudos compartilhados entre ciência, literatura e arte mediadas neste grupo, por diferentes meios de produção e divulgação. Também se agregam nessa linha os estudos relativos aos espaços urbanos e
suburbanos

Ensino das Ciências: Inovações Tecnológicas

Dedica-se ao estudo da inovação das tecnologias no ensino das ciências. Estuda como as tecnologias,especialmente as da Informação e Comunicação (TIC), alteram a natureza da práxis educativa, analisando suas potencialidades.

Ensino das Ciências: Relações Sociais e a Cidadania

Tem por objetivo investigar a existência/utilização de procedimentos metodológicos para o ensino das ciências na educação básica, com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem, para o exercício da cidadania no âmbito das relações
sociais

Formação e Prática para o Ensino das Ciências

Tem por objetivo investigar a existência/utilização de procedimentos metodológicos para o ensino das ciências na educação básica, com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem, para o exercício da cidadania no âmbito das relações
sociais

Representação da Historicidade, Memória e Discurso

Os trabalhos voltam-se à recuperação das vozes dos sujeitos que portam conhecimentos e saberes oriundos de oralidades antigas e de narrativas das experiências necessárias ao reconhecimento do outro.

Pesquisadores
Ediclea Mascarenhas Fernandes
Haydéa Maria Marino de Sant'Anna Reis
Helio Ferreira Orrico

Estudantes
Ana Maria Vargas da Silva
Luciana de Souza Lobato
Maria Inês de Andrade Cruz

Técnico

Herbert Gomes Martins
Jurema Rosa Lopes

Michele D'Avila Lopes
Monica Cristina da Silva Andrade
Osmar Vieira dos Santos Junior
Paula Alessandra de Souza Mantilla Giehl
Paulo Roberto Teixeira da Silva
Simony Ricci Coelho
Tatiana Frazão Silva
Instituíçoes Parceiras
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/DF)

Neide Ana Pereira Ramos

Observatório de Avaliação, Gestão e Políticas Educacionais
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LÍDER DO GRUPO : Herbert Gomes Martins / ANO DE FORMAÇÃO: 2010
Repercusão: Melhoria dos indicadores de qualidade na educação básica e superior na região da Baixada Fluminense. Análise qualitativa e quantitativa de dados estatísticos da educação brasileira, notadamente das seguintes fontes: EducaCenso, Pnad e Ideb. Inventário das melhores práticas de gestão e como as
mesmas repercutem nos resultados favoráveis da avaliação em determinados estabelecimentos de ensino. Desmistificar a avaliação como resultado final e posicioná-la como prática social de interesse e responsabilidade de todos os sujeitos envolvidos com a qualidade da educação. Fomentar uma cultura de
avaliação e auto-avaliação permanente nas instituições de ensino da Baixada Fluminense.
Linhas de Pesquisas
Avaliação e Gestão na Educação
Desenvolvimento Sócio-educacional
Pesquisadores
Andressa Maria Freire da Rocha Arana
Angelo Santos Siqueira
Emerson Rosa Santana
Herbert Gomes Martins
Luciano Freitas do Nascimento

Objetivo
Produção de diagnósticos e de propostas de intervenção nas práticas de gestão e nas políticas públicas e privadas em nível institucional e governamental. Desenvolvimento de metodologias de avaliação e de gestão para a qualidade na
educação da Baixada Fluminense
Análise, interpretação, sistematização e divulgação de indicadores sócio-educacionais na educação básica e no ensino superior na baixada fluminense
Estudantes
Wilson Caldas da Silva

Técnico

Margens da Literatura
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LÍDER DO GRUPO : Idemburgo Pereira Frazão Félix/Suzana Costa da Silva / ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercursão: O Grupo de Pesquisa "Margens da Literatura. Literatura das Margens" tem como objetivo mais amplo trabalhar com temas que envolvam, de alguma maneira, a literatura, mas que mantenham diálogo com outras áreas do saber e promovam reflexões sobre aspectos relativos às minorias, às periferias,
em sentido amplo, à exclusão, social, em várias de suas, nem sempre explícitas, ramificações. Mais especificamente, o grupo almeja trazer à discussão questões suscitadas por textos literários e/ou artísticos de diversas linguagens e/ou procedências disciplinares. o grupo tem desenvolvido várias atividades
acadêmicas, o que inclui confecção de vários livros com a participação de seus integrantes e convidados, e a promoção de Simpósios, Seminários, encontros e eventos artísticos.
Objetivo

Linhas de Pesquisas

Objetiva trabalhar com temas que envolvam, a literatura, em diálogo com outras áreas, refletindo sobre aspectos relativos às minorias, às periferias, em sentido amplo, à exclusão, social. Almeja-se refletir sobre questões suscitadas por
textos literários e/ou artísticos de diversas linguagens e/ou procedências disciplinares, enfatizando temas como: marginalidade, gêneros, etnias, raça, identidades, grupos minoritários explorados ou, subalternos (que não têm voz).

Literatura e Marginalidades
Pesquisadores
Anna Paula Soares Lemos
Cristina da Conceição Silva
Diego Santos Ferreira
Fabiana Bazilio Farias
Idemburgo Pereira Frazão Félix
Iza Terezinha Gonçalves Quelhas
José Severino da Silva
Lilia Aparecida Costa Gonçalves
Patricia Luisa Nogueira Rangel
Simone Campos Paulino
Suzana Costa da Silva
Tania Maria da Silva Amaro de Almeida
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Estudantes
Eduardo Maciel de Salles
Gabriela Maria Inácio
Simone Monteiro Oliveira de Souza
Sônia de Almeida Barbosa Grund

Técnico

Observatório de Marketing, Consumo e Sociedade
LÍDER DO GRUPO : João Felipe Rammelt Sauerbronn / ANO DE FPRMAÇÃO 2013
Repercusão: Fenômenos relativos ao mercado circundam a vida dos cidadãos de forma ubíqua. Se por um lado a lógica instrumental dos mercados faz-se com frequência presente na vida privada das pessoas, por outro, o consumo pode ser compreendido como a principal instância de produção e reprodução de
significados na modernidade tardia. Inspirado por este cenário, o Observatório de Marketing, Consumo e Sociedade tem como missão investigar as relações entre mercados, organizações e as formas como as sociedades respondem e interferem em tais relações
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Consumo, mercados e sociedade
Pesquisadores
Denise Franca Barros
João Felipe Rammelt Sauerbronn
Karla Andréa Dulce Tonini
Marcelo Rosa Boschi
Marluce Dantas de Freitas Lodi
Renata Couto de Azevedo de Oliveira
Tânia Maria de Oliveira Almeida Gouveia
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Dedicado a estudos de consumo sob uma perspectiva multidisciplinar, esta linha tem como objetivo investigar a forma como organizações, governos e consumidores interagem, e como tais interações definem suas identidades, visões de
mundo, e formas de ação nos mercados e sociedade.
Estudantes
Ana Luisa Menna Barreto Amil
Bruno Assis dos Santos
Camilla Pinto Luna
Daniel de Oliveira Barata Merabet
Flavia Cupolillo Yamagata
Juliana Couto Monteiro de Barros
Klaus Pereira da Silva
Marta Cristina Nunes Cruz Fleming
Rodolfo Peres Berardinelli

Técnico

Estratégia, Governança e Desempenho
LÍDER DO GRUPO : Josir Simeone Gomes e Maria Cristina Flogliatti de Sinay / Ano de Formação : 2012
Repercursão: O projeto tem como objetivo compreender a lógica subjacente ao processo de formação das estratégia, governança e desempenho, delimitando em particular aos aspectos do desenvolvimento dos modelos mentais que formam o pensamento estratégico e sua racionalização. A lógica da atuação
organizacional é resultante de um contexto bastante amplo. A organização opera imersa em um ambiente sócio-político, cultural e cognitivo maior, que influencia de forma objetiva e subjetiva suas escolhas e racionalidade. Desse ambiente maior, retira seus valores, premissas e lógica de atuação. Assim, ação
administrativa se molda pelas diversas influências que empresários, executivos e empregados recebem e, após alguma forma de transformação e validação, dela se apropriam, re-configuradas e adaptadas às suas necessidades, configurando sua lógica dominante. Diversas teorias sobre estratégia, governança e
desempenho têm buscado associar padrões e modelos de gestão adotados por uma organização, principalmente na figura de seus executivos, à escolhas estratégicas de ação. No projeto, estas teorias serão exploradas e cotejadas à luz de experiências de organizações que atuam no Brasil, considerando tanto
aquelas com atuação de mercado quanto aquelas sem fins lucrativos, bem como redes organizacionais. Relevância: A produção de trabalhos acadêmicos detalhando e delimitando teorias é fundamental para compreender sua aplicação, mas é importante também construir teorias a partir da realidade concreta.
Linhas de Pesquisas
Estratégia, Governança e Conhecimento

Objetivo

Estratégia, Governança e Conhecimento
Pesquisadores
Adriana Amadeu Garcia Torres
Alexandre Mendes Nicolini
Angilberto Sabino de Freitas
Deborah Moraes Zouain
Josir Simeone Gomes
Luciano Rossoni
Maria Cristina Fogliatti de Sinay
Michelle Muniz Bronstein
Patricia Asunción Loaiza Calderón
Rodrigo Ferreira da Silva
Rui Otávio Bernardes de Andrade
Tara Keshar Nanda Baidya

Estudantes
André Luís Faria Duarte
Antonio Jose Patrocínio Pereira
Luciano Pinheiro de Sá
Luiz Claudio de Camargo Moureau Linhares
Marcelo Nassif de Magalhães
Rinaldo Assis da Silva

Técnico

Colaborador extrangeiro

Vicente Mateo Ripoll-Feliu ( Espanha)

Grupo de Pesquisa em Formação Humana, Inclusão Social e Cidadania (GPEFIC)
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LÍDER DO GRUPO : Jurema Rosa Lopes / ANO DE FORMAÇÃO: 2018
Repercusão: O GPEFIC (Grupo de Pesquisa em Formação Humana, Inclusão Social e Cidadania), numa perspectiva interdisciplinar, tem como objetivo investigar e refletir sobre a formação humana de pessoas em diferentes fases da vida, ou seja, criança, jovens, adultos e idosos. A atenção do grupo está centrada
na formação humana tanto nos alunos da Educação Básica, Graduação e Pós-Graduação quanto na formação do professor no sentido de pensar em metodologias mais adequadas e que permitam conhecer melhor as situações do ensino das escolas com vistas ao desenvolvimento de saberes e reconhecimento
dos direitos e deveres no exercício da cidadania no âmbito das relações sócio-política-econômica. Acompanham os docentes pesquisadores, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes, docentes da Graduação, bem como alunos da Graduação que são bolsistas
de Iniciação Científica. No período de 6 a 9 de junho foi realizado o II Colóquio do GPeFIC.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Educação, Linguagem e Cultura
Narrativas, Práticas Sociais e Poder
Representação da historicidade, memória e discurso
Pesquisadores
Dilermando Moraes Costa
Jurema Rosa Lopes
Neide Ana Pereira Ramos

Nesta Linha estão agregados estudos compartilhados entre ciência, literatura e arte mediadas neste grupo, por diferentes meios de produção e divulgação. Também se agregam nessa linha os estudos relativos aos espaços urbanos e do
campo.
Objetivamos nessa linha a análise crítica da produção de relatos orais e escritos, literatura, arte em geral, visando a percepção do impacto sobre modos constitutivos de poder, ao desenvolvimento de saberes e reconhecimento dos direitos
e deveres no exercício da cidadania no âmbito das relações sociais, ainda ao exame dos discursos políticos existentes nas diversas práticas sociais e tradições intangíveis.
Objetivamos nessa linha a recuperação das vozes dos sujeitos que portam conhecimentos e saberes oriundos de oralidades antigas e de narrativas das experiências necessárias ao reconhecimento do outro.
Estudantes
Claudia Almada Leite
Marcos Pastana Santos

Técnico

Grupo de Estudos em Atenção à Saúde (GEAS)
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LÍDER DO GRUPO : Leila Maria Chevitarese de Oliveira / ANO DE FORMAÇÃO: 2014
Repercursão: Este grupo pretende desenvolver estudos ligados à Atenção à Saúde, com o intuito de qualificar a oferta de cuidados à população, por meio de ações relacionadas às linhas do cuidado, da formação de recursos humanos, do emprego ou da criação de tecnologias, e/ou de ações ligadas ao campo da
educação dos recursos humanos que atuam nessa área.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Estudos relacionados com a oferta de cuidado em Odontologia

O objetivo dessa linha é promover estudos que estejam relacionados com a a oferta de cuidado em Odontologia, levando-se em consideração todas as suas dimensões.

Estudos relacionados com a oferta de cuidados e a formação de recursos
humanos na Atenção Primária à Saúde.
Estudos relacionados com a oferta de cuidados na Rede de Atenção à
Saúde

O objetivo dessa linha é promover estudos que estejam relacionados com a oferta de cuidados na Estratégia Saúde da Família, seu processo de trabalho e com formação de recursos humanos comprometidos com a melhora da qualidade
de vida da população.

Vigilância à Saúde Bucal de Crianças e Adolescentes

Trabalhar todos os temas relacionados com a manutenção, promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal de Crianças e adolescentes.

Pesquisadores
Cintia Silva Fassarella
Ione Andrade Loureiro
José Massao Miasato
Leila Maria Chevitarese de Oliveira
Luciana Alves Herdy da Silva
Márcia Silveira Ney
Maria de Fatima Nascimento do Amaral
Rodrigo Francisco de Jesus
Sérgio Ricardo da Silva
Silvia Cristina de Carvalho Cardoso

O objetivo dessa linha é promover estudos que estejam relacionados com a oferta de cuidados em toda rede de saúde bem como o seu processo de trabalho.

Estudantes
Leonice Nascimento de Castro Santos
Victória Marinho Gava

Técnico

Dimensionamento de Problemáticas Ambientais
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LÍDER DO GRUPO: Marcio Gonçalves Franco/ Giseli Capaci Rodrigues / ANO DE FORMAÇÃO: 2017
Repercusão: O grupo de pesquisa em dimensionamento de problemáticas ambientais tem por objetivo analisar qualitativamente e quantitativamente os poluentes de solo e água e desta maneira compreender e propor mecanismos para melhor gestão da questão ambiental da região de Duque de Caxias e seu
entorno. Desta maneira o grupo irá se concentrar na identificação dos impactos ambientais diretos e indiretos que atingem o solo, água e ar da região e finalizará seu estudo com proposta de redução destes impactos. A característica poluidora da região de Duque de Caxias se mostra através de seu parque industrial
variado com atividades que vão desde o refino de petróleo até a produção de produtos petroquímicos. A discussão entre a academia, indústria e a sociedade é passo fundamental neste contexto
Linhas de Pesquisas
Avaliação da contaminação do ar na região de Duque de Caxias e Arco
Metropolitano nas proximidades do bairro de Saracuruna Duque de Caxias.
Caracterização e quantificação química de poluentes orgânicos e
inorgânicos de águas

Objetivo
Qualificar e quantificar a poluição atmosférica na região do entorno do Arco Metropolitano, Duque de Caxias - RJ
Caracterização e quantificação química de poluentes orgânicos e inorgânicos de águas (doce e salgada) da região de entorno da baía de Guanabara (sobretudo na região de Duque de Caxias);

Caracterização físico-química do solo da região de Duque de Caxias através
da qualificação e quantificação de poluentes bem como o dimensionamento Quantificação de poluentes para posterior biorremdiação do mesmo
de sistemas de remediação qu
Impacto da ocupação desordenada em áreas urbanas
Avaliar os impactos da ocupação desordenada em áreas urbanas
Reaproveitamento de água para fins de potabilidade
Pesquisadores
Elvio Machado Martins Junior
Giseli Capaci Rodrigues
Marcio Gonçalves Franco
Pedro Henrique Barbosa dos Santos

Estudar os processos de melhora da qualidade da água de reusocom posterior tratamento para alcance de parâmetros potáveis
Estudantes
Alberto Terk Antunes
Anne Silva Mendes de Andrade
Beatriz da Silva Barbosa
Dhayane Cristina Pinho de Almeida

Técnico

Sílvio Jorge Machado

Sílvio Jorge Machado
Taiama Gabriel Sobrinho
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Hellan Simões Abilio
Monique Hoffmann Iglésias Fagundes

Linguística Aplicada, Tecnologias e Educação
LÍDER DO GRUPO : Márcio Luiz Corrêa Vilaça / Ano de formação: 2012
Repercursão: O grupo Linguística Aplicada, Tecnologias e Educação (LATED) articula a integração interdisciplinar de pesquisadores e discentes de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), alunos de iniciação científica e colaboradores que realizam estudo e pesquisas em campos da linguística
aplicada, tecnologia e educação. O foco está nas seguintes temáticas: as novas tecnologias de informação e comunicação, o processo de ensino/aprendizagem de línguas (materna e estrangeiras), formação de professores, educação online, letramento, leitura, materiais didáticos, cibercultura e letramento digital. O
grupo busca também promover o estreitamento de relação entre pesquisadores e alunos da UNIGRANRIO com pesquisadores de outras instituições. O LATED organizou 4 edições do Seminário Vozes da Linguística Aplicada desde 2012, evento que já se tornou de abrangência nacional, com 4 edições. Já foram
publicados dois e-books. Também organizou o Seminário de Cultura Digital, Inovação e Educação.
Linhas de Pesquisas
Educação, Linguagem e Cultura
Linguística Aplicada, Discurso e Interação
Discursos, Controles Sociais e Ressignificações

Tecnologia, Educação e Cibercultura

Objetivo
Estudos interdisciplinares que tratam de questões relativas à Educação, Linguagem e Cultura. Foco em questões que dialogam com a Linguística Aplicada e a Educação.
Estudos linguísticos e discursivos, ensino de línguas, formação de professores e letramento.
Base desta linha está centrada na análise dos diferentes tipos de discursos existentes na vida social para deles depreender: a) a presença de estereótipos, preconceitos, autoritarismos relativos aos vários grupos sociais existentes na
cidade/região; b) as variações e formas impressas que atuam na opinião pública e se manifestam nas práticas cotidianas; c) a relação entre emissão e recepção de modos de expressão que transparecem nas críticas e controles sociais; d)
os exames de discursos institucionais.
Estudos sobre as relações entre a tecnologia e a cultura digital e práticas educacionais, tento em questões de ensino como na formação de professores e nos materiais didáticos.

Pesquisadores

Estudantes

Lilia Aparecida Costa Gonçalves
Márcio Luiz Côrrea Vilaça
Simone Regina de Oliveira Ribeiro
Solimar Patriota Silva
Terzinha Fatima Martins Brito

Bianca Correa Lessa Manoel
Claudia Correia de Matos
Nathália Raposo da Silva
Nayara de Albuquerque Boni

Técnico

Laboratório de Pesquisa em Estratégia, Tecnologia e Inovação
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LÍDER DO GRUPO : Mariana Brandão Cavalheiro / ANO DE FORMAÇÃO: 2018
Repercursão: O Laboratório de pesquisa se dedica a investigar as diferentes dimensões da gestão estratégica, seja pública ou privada, enfatizando o papel do processo de Inovação e de monitoramento de tecnologias emergentes. Mais especificamente, temos como objetivo realizar pesquisa de alto impacto
voltadas para os seguintes tópicos: Gestão estratégica da informação; Uso estratégico de ativos intangíveis; Identificação e avaliação de tecnologias emergentes; Transformações digitais; Novos modelos de negócios, plataformas, redes sociais e mercados de múltiplos lados.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Transformação Digital
Pesquisadores
Angilberto Sabino de Freitas
Fábio de Oliveira Paula
Fabio Vinicius de Araujo Passos
Gabriel Marcuzzo do Canto Cavalheiro
Mariana Brandão Cavalheiro
Verônica Feder Mayer

Avaliar e monitorar o papel-chave que as tecnologias da informação e comunicação têm desempenhado na transformação estratégica, estrutural e cultural de empresas e governos.
Estudantes
Katia Cardoso do Nascimento
Rita de Cassia Ribeiro Coelho

Técnico

Estudo de mecanismos moleculares cardíacos e renais da hipertensão arterial associada a obesidade
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LÍDER DO GRUPO : Paulo André da Silva/ ANO DE FORMAÇÃO: 2016
Repercursão: A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública, participando centralmente dos mecanismos que levam às doenças cardiovasculares, vascular encefálica e renal. A maior prevalência de hipertensão vista nestes últimos anos se relaciona ao aumento de indivíduos com sobrepeso e
obesidade. O presente grupo direciona seus esforços para o esclarecimento de mecanismos cardíacos e renais sódio-dependentes das ATPases transportadoras de sódio e sua modulação por Ang II, Ang-(3-4), leptina e aldosterona envolvidos na gênese da hipertensão arterial associada ao excesso de peso. Os
estudos são realizados em modelo experimental a partir da medida de variáveis metabólicas, atividade e expressão de transportadores ativos primários de Na+ (Na+-ATPase e Na++K+-ATPase), atividade e expressão dos diferentes componentes do sistema renina angiotensina aldosterona e das vias de sinalização
celular que envolvem a leptina.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Modulação de ATPases transportadoras de Na+ renais e cardíacas por
angiotensinas
Pesquisadores
Emilio Antonio Francischetti
Humberto Muzi Filho
Paulo André da Silva
Virgínia Genelhu de Abreu

Estudar a modulação das ATPases transportadoras de Na+ renais e cardíacas pela Angiotensinas II e (3¿4), aldosterona e leptina na hipertensão associada a obesidade
Estudantes
Matheus Leonardo Lima Gonçalves
Rafael Luzes Pereira
Thuany Thaliny Alves Crisóstomo

Técnico
Danielle Dutra Voigt

LabGen - Unigranrio
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LÍDER DO GRUPO : Pedro Hernan Cabello Acero /Vivianne Galante Ramos / ANO DE FORMAÇÃO: 2012
Repercursão: Nucleo de pesquisa criado na Escola de Ciências Biológicas da Unigranrio em 2011, dentro do Programa de Desenvolvimento Institucional cuja meta principal é tornar a Unigranrio uma das 10 melhores universidades privadas do país. Realização de pesquisa translacional sobre características
multifatoriais comuns que afetam às populações de Duque de Caxias e Nova Iguaçú (Hipertensão arterial, obesidade, doenças neurodegenerativas e doenças crônico-degenerativas como o Alzheimer e Parkinson).
Linhas de Pesquisas
Estudo de Fatores Genéticos em doenças infecto-parasitárias.
Fatores Genéticos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão
Genética de doenças crônicas neurodegenerativas
Genética de doenças metabólicas
Genética molecular de doenças neuromusculares
Pesquisadores
Emilio Antonio Francischetti
Pedro Hernan Cabello Acero
Virgínia Genelhu de Abreu
Vivianne Galante Ramos
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Objetivo
Rastreamento de marcadores genéticos envolvidos na infecção e desenvolvimento de doenças infecto-parasitárias.
Estudo de marcadores moleculares responsáveis pelo desenvolvimento e/ou a modulação da hipertensão arterial.
Análise de fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento de doenças durante o processo de envelhecimento (Alzheimer, Parkinson, Depressão no idoso, etc.)
Estudo de fatores genéticos no desenvolvimento de doenças metabólicas (Sindrome metabólica, Obesidade, diabetes, etc.)
Diagnóstico molecular das principais doenças neuromusculares degenerativas
Estudantes
Danielle Dutra Voigt - Formado
Guilherme Proença da Fonseca
Karoline de Medeiros Conceição
Nicole Lima Cosentino
Raísa da Silva Martins

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise (LAEPPSI)
LÍDER DO GRUPO : Pedro Moacyr Chagas Brandão Junior / ANO DE FORMAÇÃO: 2018

Técnico

Repercursão: O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise (LAEPPSI) propõe realizar pesquisas fundamentadas no arcabouço teórico/clínico da psicanálise sobre as diversas formas de manifestações do sofrimento psíquico na atualidade. Congrega entre seus objetivos a criação de um espaço de
aprimoramento de alunos, profissionais e pesquisadores interessados nas contribuições do saber psicanalítico a outros campos de saber, tais como a educação, a saúde, a produção artística, assim como as abordagens de pensamento da Psicologia e Filosofia. Para tanto visa articular suas pesquisas à promoção de
eventos, cursos de extensão, Jornadas, estágios básicos supervisionados, trabalhos de conclusão de curso, grupos de estudos e publicação de artigos científicos que estimulem o debate com a comunidade científica.
Linhas de Pesquisas
Psicanálise e corpo na contemporaneidade

Objetivo
Articular a produção científica psicanalítica com os diversos fenômenos, sintomas e práticas que envolvem o corpo na contemporaneidade. Explicitando e delimitando a contribuição do arcabouço teórico clínico psicanalítico para as
diferentes formas de manifestação do sofrimento psíquico no corpo, problematizando os preceitos teóricos cartesianos, fundamentais para as correntes tradicionais das abordagens em saúde.

Psicanálise e suas conexões com as ciências e práticas em saúde

Investigar as contribuições da clínica e teoria psicanalítica às diversas ciências e práticas em saúde, como os serviços de saúde mental, hospitais gerais e especializados em sua articulação com a medicina, psicologia e demais saberes da
área da saúde.

Psicanálise, sociedade e política

Abordar as contribuições e articulação do saber psicanalítico com as produções acerca das conjunturas políticas e de organização social ao longo da história da humanidade, questionando a concepção de sujeito social em prol da noção
de sujeito do inconsciente tal como forjada pela literatura psicanalítica desde a pesquisa freudiana. Fomentar pesquisas sobre a conexão das produções artísticas e literárias com o saber psicanalítico

Pesquisadores
Fernanda Canavez de Magalhaes
Joseane Garcia de Souza Moraes
Márcia Regina Lima Costa
Marcia Regina Madeira Pourchet
Pedro Moacyr Chagas Brandao Junior
Renata Mendes Guimarães Geoffroy
Suelen Carlos de Oliveira
Valéria de Almeida Costa

Estudantes
Bruna Sales da Silva

Técnico

Gênero, Sexualidade, Trabalho e Consumo

33

LÍDER DO GRUPO : Rejane Prevot Nascimento e Denise Franca Barros / ANO DE FORMAÇÃO: 2018
Repercursão: O debate sobre gênero no Brasil têm adquirido nos últimos anos significativa relevância, a partir do crescimento de movimentos sociais de base feminista e da ampliação de estudos sobre o tema. No âmbito dos estudos em Administração, as pesquisas sobre gênero situam-se no campo dos Estudos
Organizacionais. Neste sentido, este grupo de pesquisa se propõe estudar os temas associados a gênero e sexualidade (feminilidade, masculinidade, LGBTQ), nos recortes associados às relações de trabalho, o binômio trabalho e família, trabalho feminino, mercado e consumo, partindo de uma visada crítica e da
perspectiva de corpo-política de Grosfogel (2007).
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Estudos Críticos em Estudos Organizacionais
Pesquisadores
Estudantes
Técnico
Denise Franca Barros
Camilla Pinto Luna
Diana Rebello Neves
Claudia Maria Abreu Campos
Rejane Prevot Nascimento
Débora Vargas Ferreira Costa
João Ali Hassan Dib de Lima - Externo
Elaine Barbosa da Silva
Joaldo Jose Ferreira De Souza
Maria Nair Rodrigues Salvá
Renan Gomes de Moura
,

Formação Humana na Sociedade da Informação
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LÍDER DO GRUPO : Renato da Silva / ANO DE FORMAÇÃO: 2012
Repercursão: A cibercultura transcendendo as formas de apropriação do saber e acarretando a exigência do domínio de novos códigos como condição elementar para a inserção social. A ressignificação da escola ao estabelecer o diálogo com as correntes midiáticas e as novas tecnologias, sempre considerando o
contexto na perspectiva das ampliações culturais. O papel das comunidades digitais na formação humana. Os objetivos principais do grupo são: - Contribuir para o desenvolvimento da racionalidade crítico-dialética frente à formação humana na sociedade da informação. - Analisar as conquistas educacionais das
tecnologias atuais correlatadas ao ensino e aprendizagem. - Compreender o conceito de cibercultura e as novas formas de apropriação do saber e do conhecimento. - Identificar o papel das comunidades digitais na formação humana. - Discutir questões relacionadas entre o mundo do trabalho e as novas tecnologias
na contemporaneidade.
Linhas de Pesquisas
Cibercultura, Educação e Linguagens: formação humana na
contemporaneidade
Fontes, documentos e arquivos digitais: a construção da história e da
memória no ciberespaço
Pesquisadores
José Severino da Silva
Lucas de Souza de Andrade
Márcio Luiz Corrêa Vilaça
Renato da Silva
Rosimeri Claudiano da Costa

Objetivo

Estudantes

Técnico

Rafaela Ferreira Paredes

Tecnologias Educacionais para o Ensino de Ciências
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LÍDER DO GRUPO : Roberta Flavia Ribeiro Rolando Vasconcellos/ ANO DE FORMAÇÃO : 2015
Repercursão: O grupo de pesquisa "Desenvolvimento e avaliação de estratégias de ensino das ciências com a utilização de metodologias ativas e recursos virtuais de aprendizagem" é formado por docentes, alunos de graduação, mestrado e doutorado. A repercussão dos trabalhos realizados pelo grupo é ampla e
atinge a classe de professores da educação básica assim como os alunos da mesma, ao permitir que diferentes estratégias de ensino das ciências sejam desenvolvidas, aplicadas e validadas.
Objetivo
Linhas de Pesquisas
Desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem virtuais para o
Esta linha pretende desenvolver e avaliar recursos multimídia para apoiar diferentes estratégias de ensino de ciências . Tais recursos serão disponibilizados na Web para os professores e alunos da educação básica
ensino de ciências
Redes sociais e o ensino de ciências
O objetivo desta linha de pesquisa é avaliar o uso de redes sociais relacionado à estratégias de ensino de ciências.
Sala de aula interativa

Pesquisadores
Lucimar Ferreira Costa
Roberta Flavia Ribeiro Rolando Vasconcellos
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O objetivo desta linha de pesquisa é estudar a implementação de um modelo de intervenção pedagógica baseado em novas tecnologias educacionais e ferramentas colaborativas para o ensino de Ciências e Biologia, no CIEP 306
Deputado David Quinderê, localizado em São Gonçalo - RJ. Tal modelo será constituído por aulas presenciais em uma sala de aula inovadora, com utilização do projetor interativo e computadores e, atividades no ambiente virtual de
aprendizagem de cada turma participante.
Estudantes
William de Azevedo Pinheiro

Técnico
Livia Maria Velez dos Santos

Docência e Tutoria na Educação a Distância: práticas e desafios
LÍDER DO GRUPO : Rosane Cristina de Oliveira / ANO DE FORMAÇÃO : 2011
Repercursão: O grupo de pesquisa Docência e Tutoria na Educação a Distância: práticas e desafios, práticas e desafios é uma iniciativa do Núcleo de Educação a Distância, órgão da Reitoria da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. Este Núcleo é responsável pela construção e adequação da educação a
distância da Universidade nos moldes exigidos pela legislação e pelo mercado. Neste sentido, o núcleo contribui para a plena aplicabilidade dos pilares sob os quais a universidade está alicerçada: sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo. A criação de um espaço voltado para pesquisa científica, na
área de educação a distância, pretende gerar uma série de elementos que possibilitem análises da prática docente e do impacto social no que diz respeito à inclusão digital. Além disso, o grupo de pesquisa pretende possibilitar a geração de dados estatísticos, qualitativos e quantitativos, artigos discutindo desafios e
dificuldades para a construção dos cursos a distância, cujo intuito é a utilização na formação de políticas públicas, formação especializada para docentes da área de educação a distância e contribuir para o desenvolvimento educacional.

Objetivo

Linhas de Pesquisas
Docência e tutoria na educação superior a distância: melhores práticas

Realizar pesquisas sobre a formação docente superior na área de EaD e os desafios para a construção de cursos superiores a distância, com a finalidade de gerar dados e soluções educacionais nesta área.

Políticas públicas, inclusão digital e cidadania em educação a distância

Elaborar estudos sobre políticas públicas na área de inclusão digital e educação a distância, cujos resultados serão encaminhados ao poder público e demais órgãos para auxiliar na formação de políticas públicas para as áreas da Baixada
Fluminense e demais realidades sociais que tenham perfil próximo desta realidade.

Pesquisadores
Andressa Maria Freire da Rocha Arana
José Severino da Silva
Lúcia Inês Kronemberger Andrade
Rosane Cristina de Oliveira

Estudantes
Raphael Fernandes Gomes

Técnico
Cheila Muniz de Souza - Externa
Valquiria da Silva Barros - Aluna da Pós

Biologia e Patologia de Organismos de Importancia Médica e Ambiental
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LÍDER DO GRUPO : Sergian Vianna Cardozo / ANO DE FORMAÇÃO: 2012
Repercusão: A idéia do ambiente como elemento importante para o campo da saúde é antiga, porém sua caracterização em termos técnico-científicos tem sido suficientemente vaga e imprecisa para admitir variadas formas e concepções na elaboração de sua (do ambiente) possível relação com a saúde
propriamente dita. Invariavelmente, este ambiente tem sido visto como meio externo e muitas vezes considerado como simplesmente o cenário onde se desenrolam os acontecimentos ou os processos especiais de uma determinada doença ou grupo delas. As interelações, a complexidade e o aspecto multicausal dos
problemas de saúde nas áreas urbanas, requerem estratégias inovadoras tanto para identificação, quanto para a redução da exposição a fatores de risco típicos do meio ambiente urbano, principalmente entre os grupos populacionais pobres, que são os mais susceptíveis. A integração interinstitucional com a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro permite a vivência de experiências construtivas e enriquecedora.
Linhas de Pesquisas
Aspectos morfobiológicos das espécies da família Eimeriidae parasitas
de mamíferos e aves: diagnóstico e epidemiologia
Biologia e patologia aplicada em Saúde Pública

Elaboração de metodologias ativas e/ou lúdicas no ensino básico e
superior
Pesquisadores
Bruno Pereira Berto
Cristiane da Cruz Lamas
Fabiana Batalha Knackfuss
Roberta Flavia Ribeiro Rolando Vasconcellos
Sergian Vianna Cardozo
Tatiana Silveira Feijó Cardozo

Objetivo
Relacionar as espécies da família Eimeriidae dando ênfase as características morfométricas e moleculares que possam auxiliar na identificação de espécies parasitas para serem utilizadas como diagnóstico no controle da coccidiose em
animais domésticos, silvestres ou de cativeiro. Bem como sobre o diagnóstico diferencial entre formas biológicas de coccídios e de alguns leveduriformes comumente encontrado entre a microbiota gastrintestinal de veretebrados.
Estudar as patologias espontâneos e/ou induzidas de importância em Saúde Pública, seja o agente etiológico diretamente ou seu vetor/veículo, do ponto de vista anatomohistopatológico, morfológico e parasitológico, além de buscar
estratégias que, a partir desses estudos, venham a corroborar com uma melhor qualidade de vida da população.
Tomar a educação como um processo dialógico, problematizador e inclusivo, visando a construção da consciência crítica sobre o ser e o estar do mundo. Para isso, faz-se necessário experimentar alternativas pedagógicas que visem a
melhoria da consciência integradora, com o intuito de priorizar e agregar qualidade de vida as comunidades alvo destas estratégias.
Estudantes
Andre Frederico Martins
André Luiz Pereira de Azevedo
Hury Hellen Souza de Paula
Isabelle Faria Medeiros
Julia Marcelo Maia Forte
Patrícia Silva de Oliveira
Paulo Sergio Cerqueira Rangel
Raíssa Dias Fares
Raphael Rangel das Chagas
Tatiana Chagas Pina
Viviane Câmara Maniero

Técnico

Direitos Humanos, Cidadania e Estado
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LÍDER DO GRUPO : Sidney Cesar Silva Guerra / ANO DE FORMAÇÃO: 2004
Repercusão:O Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos,Cidadania e Estado toma como referência as seguintes considerações: 1 - Considerando o estilo predominantemente dogmático-positivista da transmissão do conhecimento jurídico, tanto no nível de Graduação, como de Pós-Graduação; 2 - Considerando o
progressivo distanciamento entre a instância jurídica (códigos) e a realidade das relações sociais; 3 - Considerando as diversas influências e pressões que têm origem a observãncia dos direitos humanos: a) em problemas econômico-sociais, como a má-distribuição de renda que traz como conseqüência formas
diversas de marginalização social; b) nos avanços da violência urbana impulsionada também pela presença tímida do Estado na distribuição da justiça e no acesso aos serviços públicos; c) na contestação da afirmação dos valores humanos e na conseqüente perda dos padrões éticos de comportamento
intersubjetivo; d)na insatisfação crescente dos próprios operadores do direito - magistrados, advogados - relativamente ao instrumental teórico prático disponível; 4 - Considerando a crescente organização da sociedade civil (Associações, Sindicatos, ONGs), disputando com o Estado o espaço de aplicação dos
direitos humanos e seus mecanismos próprios de enquadramento e solução dos conflitos; 5 - Considerando a emergência do coletivo e seu enfrentamento com a visão individualista dos direitos e seu exercício: assim, o Grupo de Pesquisa proposto quer rediscutir o modelo de reflexão jurídica operada a partir de uma
metodologia crítica e propositiva, que tenha efetiva repercussão na comunidade de Duque de Caxias - RJ.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Cidadania e acesso à justiça

Analisa os direitos de cidadania previstos no ordenamento jurídico brasileiro e o respectivo acesso dos titulares desses direitos ao judiciário e administração pública

Constituição e direitos fundamentais: proteção jurídica

Analisa a fundamentação teórico-prática da constituição brasileira, especialmente o capítulo dos direitos fundamentais, suas garantias e mecanismos de proteção

Dimensões nacional e internacional dos direitos humanos
Novos direitos e direitos humanos
Pesquisadores
Carla Ferreira Gonçalves
Edson Medeiros Branco Luiz
Joaquim Humberto Coelho de Oliveira
Marco Antonio Grillo dos Santos Lima
Millena Fontoura Monteiro
Sidney Cesar Silva Guerra

Analisa os Direitos humanos na sua dimensão nacional e internacional.
Estudantes
Bárbara Dina Aparecida Moraes Grande Guerra
Caio Cesar Moraes Grande Guerra
Priscila Jesus Beserra
Rafael Barbosa de Oliveira
Rodrigo Cortes Pujani

Técnico

Grupo de Pesquisas em Ciências do Exercício (GPCIEX)
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LÍDER DO GRUPO : Silvio Rodrigues Marques Neto/ ANO DE FORMAÇÃO : 2015
Repercursão:
Objetivo

Linhas de Pesquisas

Após as descobertas iniciais de Conconi et al. (1982) a frequência cardíaca (FC) passou a ter alta correlação com o LA. Sequencialmente levantou-se polêmica sobre tal método, pois enquanto alguns mostravam alta concordância entre a
Determinação de métodos para identificação dos limiares cardiorrespiratórios
FC e o LA, outros mostravam que tal resposta seria muito variável. O objetivo desta linha de estudo é desenvolver métodos de identificação dos limiares cardiorrespiratórios pelo comportamento das trocas gasosas em esforço, bem como
durante o esforço máximo
sua correlação com a cinética da FC
mbora muitos estudos tenham mostrado os efeitos benéficos dos exercícios físicos na promoção da saúde e do emagrecimento, não há uma hipótese claramente estabelecida sobre qual modelo de exercícios físicos combinados para este
Efeitos do treinamento de modalidades mistas na prevenção de doenças
fim. Neste sentido, o objetivo desta linha de estudo é investigar os modelos de prescrição de treinamentos combinados e avaliar qual deles possui maior impacto na redução do peso e, consequentemente, na prevenção de doenças
cardiovasculares
cardiovasculares.
Pesquisadores
Geraldo de Albuquerque Maranhão Neto
José Eduardo Lattari Rayol Prati
Sergio Eduardo de Carvalho Machado
Silvio Rodrigues Marques Neto

Estudantes
Jéssica Aguiar Durante

Técnico
Juliana Rangel-de-Oliveira

Caracterização e propriedades de Biomateriais - UNIGRANRIO
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LÍDER DO GRUPO : Vitor Talarico Leal Vieira / ANO DE FORMAÇÃO 2016
Repercursão: O grupo possui a finalidade de estudar biomateriais de diversas classes (metálicos, poliméricos, cerâmicos, compósitos e especiais), caracterizando-os e analisando as suas propriedades (químico-mecânicas e biológicas). A caracterização da estrutura nos seus diversos níveis (macro, micro e nano
estrutura) permite que se entenda o comportamento dos materiais quando este é submetido as condições de serviço. Um aspecto importante dos trabalhos realizados pelo grupo é que sempre há um empenho para que estes não fiquem limitados no campo científico. A ideia é que saiam da bancada e tenham
também uma abordagem tecnológica, apresentando respostas para problemas de âmbito clínico. O grupo possui abordagem multidisciplinar permitindo que profissionais das áreas básicas, de saúde e engenharia interajam para o desenvolvimento dos trabalhos. Desde que foi criado o grupo conseguiu publicar nos
periódicos mais importantes da área, possuindo hoje cerca de 40 artigos aceitos e publicados.
Objetivo

Linhas de Pesquisas
Instrumentos Endodônticos de aço inoxidável e de Níquel-Titânio

A linha busca entender o efeito da esterilização e da utilização clínica nas propriedades mecânicas e biológicas dos instrumentos endodônticos fabricados em ligas de aço inoxidável e em NiTi. Algumas das técnicas empregadas pelo grupo
são: análise micromorfométrica, microscopia eletrônica de varredura, ensaios mecânicos (flexão, torção, fadiga, microdureza), Difração de raios-X, Rugosidade por Interferometria e Ensaios de Biocompatibilidade.

Pesquisadores
Edson Jorge Lima Moreira
Emmanuel João Nogueira Leal da Silva
Hélio Pereira Lopes
Henrique dos Santos Antunes
Leonardo da Cunha Boldrini Pereira
Victor Talarico Leal Vieira

Estudantes
Edvaldo Junio Souza Da Silva
Flavio Warol Klen Santana
Jacqueline Silva Cardoso Lunz
Luana Carvalho dos Santos
Marjorie Dardis Murucci
Renan Willian de Lima Galdino

Técnico

Douglas Santana Muradas Luiz

Thaiany de Souza Hugo

Laboratório de Moradia e Terra Urbana na Baixada Fluminense (LabMoTe)
LÍDER DO GRUPO: gabriel Botelho Neves da Rosa / ANO DE FORMAÇÃO: 2018
Repercursão: A urbanização da Baixada, impulsionada pelo crescimento e metropolização do Rio de Janeiro, é marcada pela a periferização, o espraiamento e a ocupação de áreas rurais, sem infraestrutura e serviços. Sua morfologia segue um padrão de segregação urbana típico das periferias brasileiras:
ocupação informal ou irregular da terra; função destacadamente residencial; posição periférica e subalterna em relação ao que é considerado cidade; dependência de relações frequentes as áreas externas de centralidade (trabalho); fraca atuação do Estado, escassez de infraestrutura urbana e discriminação em
termos de políticas públicas; carência técnica na habitação autoconstruída e uso de materiais de baixo custo/qualidade. A partir de sua constituição como “subúrbio periférico” do Rio de Janeiro, o Laboratório de moradia e terra urbana na Baixada Fluminense (LabMoTe) pretende analisar as formas de morar e a
questão fundiária da terra nesse contexto.
Linhas de Pesquisa

Obejtivo

Cidade-dormitório: classe, raça e gênero e a divisão entre espaços produtivos (“trabalho”) e reprodutivos (“moradia”) na constituição da Baixada Fluminense

A urbanização da Baixada é fruto, sobretudo, da periferização da população que não podia pagar os altos custos da
habitação no Rio de Janeiro para a região, utilizando-a como espaço de moradia e mantendo sua relação de trabalho
com a capital, se estruturando, portanto, como “cidade-dormitório”. A pesquisa irá analisar sua constituição como cidadedormitório a partir dos conceitos de formação suburbana, densidade e dispersão urbana relacionada aos estudos
interseccionais de classe, gênero e raça

Mutirão, processos participativos de gestão/projeto/construção de habitação e movimentos de moradia na Baixada Fluminense

Aproximar a pesquisa e o debate teórico universitário à produção habitacional realizada por meio de movimentos de
moradia que trabalhem com autogestão, como “Mutirões”. Possibilitar uma retroalimentação entre pesquisa, ensino e
extensão a partir da produção habitacional realizada por grupos organizados da Baixada Fluminense, possibilitando uma
instrumentação prática capaz de diminuir as lacunas existentes entre a teoria e a prática, normalmente existentes nos
cursos de arquitetura e urbanismo
Estudar a produção dos espaços informais na Baixada e sua relação com a política habitacional e a questão fundiária.
Compreender como é o processo histórico de ocupação territorial, bem como das políticas públicas municipais, estaduais
e federais de moradia e seu contexto metropolitano. Compreender outras formas de apropriação da terra e produção
habitacional, como alternativa àquelas institucionais, que buscam a melhoria na qualidade de vida da população em
situação de vulnerabilidade social.
Palavras chave: Habitação de Interesse Social; Informalidade Urbana; Questão fundiária; Regularização Urbanística;
Regularização Fundiária.

Questão fundiária: ocupação informal da terra para fins de moradia e a relação
com a produção do espaço urbano na Baixada Fluminense (territórios segregados)

Estudantes
Gabriel Cruz Coutinho
Juliana Ignácio da Silva
Vanessa Moraes Matrícula

Pesquisadores
Diana Helene Ramos
Bernardo Nascimento Soares
Fernanda Serrato Podzwato
Rossana Brandão Tavares

Técnico

Amanda Legora Paiva

ANEXO 4

PRODUÇÃO INTELECTUAL NO QUINQUÊNIO 2013 – 2018

(i) Pós-Graduação em Administração

Figura 2. Produção intelectual em periódicos estratificados pelo Qualis / Capes.

(ii) Pós-Graduação em Biomedicina Translacional

Figura 3. Produção intelectual em periódicos estratificados pelo Qualis / Capes.

(iii) Pós-Graduação em Ensino das Ciências

Figura 4. Produção intelectual em periódicos estratificados pelo Qualis / Capes.

(iv) Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes

Figura 5.Produção intelectual em periódicos estratificados pelo Qualis / Capes.

(v) Pós-Graduação em Odontologia

Figura 6.Produção intelectual em periódicos estratificados pelo Qualis / Capes.

ANEXO 5

Número de Bolsas de Iniciação Científica no período de 2011 a 2018
Bolsas de Iniciação Científica nas Escolas de Ciências da Saúde (CSE), Educação, Letras e
Humanidades (CEH), Sociais Aplicadas (CSA) e Ciência e Tecnologia (CTA), em 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018

Figura 1. Número de Bolsas de Iniciação Científica em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE
EM PESQUISA (PROPESQ)
EDITAL PROPESQ 2017
(Vigência 2018- 2019)
A

PRÓ-REITORIA

DE

PESQUISA

E

PÓS-GRADUAÇÃO

-

PROPEP,

da

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO – UNIGRANRIO torna público o Edital de abertura
de inscrições e as normas para o processo seletivo do PROGRAMA DE BOLSAS DE
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PROPESQ, em conformidade com a RESOLUÇÃO
N° 01/16, de 25 de abril de 2016 do CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA DA
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - “PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY”
(CONSEPE).
As inscrições estarão abertas no período de 03 de julho a 03 de agosto de 2017.
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA E CATEGORIAS DE BOLSAS
O PROGRAMA 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:
PROPESQ 1A – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da Unigranrio, com pontuação – no último triênio, de acordo com
a Coordenação de Pessoal de Nível Superior - CAPES, segundo a área do programa de pósgraduação, superior a 200 pontos, em regime de 40 horas semanais, com dedicação
exclusiva à Unigranrio, participação mínima de 8 horas, como docente, em curso de
graduação na Escola a que está vinculado e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de
um pós-graduando e uma iniciação científica. O valor da bolsa de pesquisa será de R$
5.000,00 (Cinco mil reais) mensais, no período de vigência da bolsa.
PROPESQ 1B – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da Unigranrio, com pontuação – no último triênio, de acordo com
a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação, superior a 150 pontos, em regime
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de trabalho de 20 a 40 horas semanais, participação mínima de 20% da carga horária total,
como docente, em curso de graduação na Escola a que está vinculado e, no mínimo, a
responsabilidade de orientação de um pós-graduando e uma iniciação científica. O valor da
bolsa de pesquisa será de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) mensais, no período de
vigência da bolsa.
PROPESQ 1C – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes doutores, professores de
Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 20 a 40 horas semanais e, no mínimo, a
responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O valor da bolsa de
pesquisa será de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) mensais, no período de
vigência da bolsa.
PROPESQ 2 – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes mestres, professores de
Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 20 a 40 horas semanais e, no mínimo, a
responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação científica. O valor da bolsa de
pesquisa será de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) mensais, no período de vigência da bolsa.

2. QUANTIDADE DE BOLSAS E DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
Serão disponibilizadas 10 (dez) bolsas para o processo seletivo do PROPESQ 2017, de
acordo com a seguinte distribuição por categoria: PROPESQ 1A –07 (sete) Bolsas;
PROPESQ 1B –01 (uma) Bolsa; PROPESQ 1C – 01 (uma) Bolsa; PROPESQ 2 – 01
(uma) Bolsa.

3. INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição para o processo seletivo será realizada em duas etapas:
1ª etapa: preencher e enviar para o endereço eletrônico propesq@unigranrio.com.br o
Formulário de Autopontuação, disponível na página da PROPEP, no link:
http://w2.portais.atrio.scire.net.br/unigranrio-propep/index.php/pt/propesq.

O projeto de pesquisa deverá ser encaminhado por meio eletrônico, utilizando o sistema no
link: http://uniatendimento.unigranrio.edu.br/sinc/paginas/publicas/paginaListarEditaisParaInscricao.jsf, no
período de 03/07 a 03/08/2017;
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2ª etapa: Entregar na PROPEP, no período de 04 a 08/08/2017, no horário de 10 às 17h, a
documentação relacionada abaixo, encadernada em espiral:
a) cópia impressa do Formulário Eletrônico de Pontuação do Currículo, último triênio,
enviado na 1ª etapa;
b) comprovantes para pontuação do currículo nos últimos 3 anos, incluindo 2014, 2015 e
2016. A produção intelectual de 2017, até o dia 03/08/2017, será também
considerada para efeito de pontuação.
c) cópia do Currículo Lattes com atualização nos últimos 30 (trinta) dias. A produção
intelectual que consta no formulário de pontuação deverá estar registrada no Lattes.
d) A documentação comprobatória (item b acima) deverá ser organizada na ordem
expressa no formulário de autopontuação e de acordo com as seguintes orientações:
(i)

colocar, no canto superior direito da página, etiqueta com o número do
subitem a que se refere a produção, atribuído de acordo com o Formulário
de Pontuação;

(ii)

numerar, sequencialmente, no canto inferior direito da página, toda
documentação comprobatória;

(iii)

caso um documento seja comprobatório de mais de um subitem, a cópia
deverá ser anexada com correspondência ao subitem de maior pontuação
considerando que os outros subitens não serão contabilizados;

(iv)

documento comprobatório com até 5 (cinco) páginas deverá constar na sua
íntegra e os que excedem esse número deverão ser comprovados com a
cópia de páginas que contenham informações essenciais, como por
exemplo, livros: capa, 4ª capa, página catalográfica e sumário.

e) documento com a assinatura do Diretor da Escola à qual o docente está vinculado
comprovando anuência à solicitação do professor.
f) documento de anuência da Pró-Reitoria, para os professores candidatos ao PROPESQ
e que tenham cargo ou função gratificada. Neste caso, a anuência seria a da PróReitoria à qual o cargo está vinculado.
3.2. O candidato é responsável por garantir a veracidade e a correção das informações
prestadas na inscrição e nos arquivos enviados, assim como pela clareza e qualidade das
cópias que compõem a documentação exigida.
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4. SELEÇÃO
4.1. As bolsas de pesquisa do Programa PROPESQ serão concedidas mediante processo
seletivo, sob a responsabilidade da PROPEP e da FUNADESP considerando-se a
produtividade acadêmico-científica do professor e o mérito do projeto.
Na primeira etapa do processo seletivo, os candidatos serão avaliados por um Comitê
Interno, constituído por professores da Unigranrio, com título de Doutor, pesquisadores
com produção intelectual comprovada, que não sejam candidatos no processo seletivo
vigente, e por Consultores Ad Hoc de outras Instituições de Ensino Superior (IES). Na
segunda etapa, a avaliação da proposta será efetivada pelo Comitê Externo, sob a
coordenação da FUNADESP.
4.2. Análise do Currículo Lattes
a) O Comitê Interno verificará a produção do candidato nos últimos 3 (três) anos,
atribuindo nota de 0 (zero) a 1000 (mil), com base nas atividades declaradas no
Currículo Lattes, devidamente comprovadas (Art. 10º do Regulamento do PROPESQ).
b) Caberá ao Comitê Interno, sob a responsabilidade da PROPEP, emitir parecer sobre a
produção técnico-científica ou artística dos candidatos a partir de 2014, com
observância dos valores máximos para cada categoria de produção, conforme fixado
no Art. 10º do Regulamento do PROPESQ.
4.3. Análise de Projeto
A avaliação de mérito do projeto, quanto à sua recomendação ou não, irá considerar os
seguintes itens:
a) relevância do tema, com prioridade para os projetos comprometidos com a inovação
para o desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro.
b) adequação teórico-metodológica;
c) viabilidade de execução no contexto institucional;
d) adequação do projeto ao currículo do pesquisador,

4.4. Candidatos com pontuação inferior a 300 (trezentos) pontos no formulário de
pontuação do currículo, no último triênio, não serão considerados para a etapa seguinte do
processo seletivo.
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4.5. O candidato terá seu projeto de pesquisa avaliado por membros do Comitê Interno,
Consultor Ad Hoc Externo e Comitê Externo de Avaliação da FUNADESP.
4.6. O projeto, o parecer do Comitê Interno, do Consultor Ad hoc Externo e a pontuação do
currículo serão enviados para efetivação dos procedimentos relativos à avaliação externa da
FUNADESP.

5. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1. Será considerado aprovado o docente que obtiver nota final igual ou superior a 300
(trezentos) pontos no Formulário de Pontuação e projeto RECOMENDADO, conforme
avaliação final da FUNADESP.
5.2. A classificação dos candidatos se fará por ordem decrescente dos pontos atribuídos aos
currículos dos candidatos com projeto RECOMENDADO pela FUNADESP, dentro da
respectiva categoria solicitada.
5.3. Para fins de classificação, em caso de empate, serão seguidas as normas previstas no
parágrafo único do Art. 13 do Regulamento do PROPESQ.
5.4. A PROPEP elaborará a lista classificatória e a encaminhará para homologação
conforme Art. 14 do Regulamento do PROPESQ.

6. RECURSO
6.1. O Comitê Interno analisará os recursos, e emitirá parecer por escrito ao candidato.
6.2. Não serão aceitos recursos da avaliação de projeto, salvo em caso de erro material em
que tenha incorrido o Comitê de Avaliação. A correção do erro material será realizada pela
PROPEP e comunicada ao candidato.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As bolsas de pesquisa do Programa terão vigência de até 24 meses, no período de
janeiro de 2018 a dezembro de 2019, conforme Art. 3º do Regulamento do PROPESQ.
7.2. A falta de assinatura do Termo de Compromisso pelo candidato no prazo estabelecido
por este Edital implicará na desistência do candidato e será convocado o próximo candidato
classificado de acordo com o item 5 deste Edital.
7.3. A PROPEP, a qualquer tempo, reserva-se o direito de utilizar diferentes instrumentos
para aferir as informações prestadas pelo candidato.
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7.4. Será eliminado do PROPESQ 2018, a qualquer época, mesmo depois da conclusão dos
procedimentos de inscrição, o candidato que tiver usado documentos ou informações falsas,
ou outros meios ilícitos em qualquer etapa do processo seletivo.
7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela PROPEP.
7.6. A PROPEP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida,
por qualquer motivo, seja de ordem técnica dos equipamentos, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
7.7. A documentação comprobatória do currículo, entregue para o processo de seleção de
2017, será devolvida ao docente após 6 (seis) meses da data da divulgação do resultado
final.

8. CRONOGRAMA
8.1. Inscrição no período: 03/07/2017 a 03/08/2017.
8.2. Entrega da documentação na PROPEP: 04 a 08/08/2017 das 10 às 17h
8.3. Avaliação do Projeto e Produção Intelectual: 09/08/2017 a 08/09/2017
8.4. Avaliação do Comitê Externo / FUNADESP: Outubro/Novembro de 2017
8.5. Divulgação do Resultado Final: Dezembro de 2017.
8.6. Assinatura do Termo de Compromisso na PROPEP: Dezembro de 2017.
9. - INFORMAÇÕES:
UNIGRANRIO / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 Bloco B, 1o Andar
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-202
Telefone: 2672-7743 / 7861
E-mail: propesq@unigranrio.com.br
Horário de atendimento: 8 às 17h.
Prof. Dr. Emílio Antonio Francischetti
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado
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Regulamento
Título I – Da Definição
Art. 1º – O Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa
(PROPESQ) destina-se a promover a 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:
§1°- PROPESQ 1A – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Unigranrio, com pontuação – no último
triênio, de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior -CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação - superior a 200
pontos, em regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva à Unigranrio,
participação mínima de 8 horas, como docente, em curso de graduação na Escola a
que está vinculado e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um pósgraduando e uma iniciação científica. O valor da bolsa de pesquisa será de R$
5.000,00 (cinco mil reais) mensais, durante sua vigência.
§2°- PROPESQ 1B – Bolsa especial de pesquisa destinada a professores dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Unigranrio, com pontuação – no último
triênio, de acordo com a CAPES, segundo a área do programa de pós-graduação superior a 150 pontos, em regime de 20 a 40 horas semanais, participação mínima de
4 horas, como docente, em curso de graduação na Escola a que está vinculado e, no
mínimo, a responsabilidade de orientação de um pós-graduando e uma iniciação
científica. O valor da bolsa de pesquisa será de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos
reais) mensais, durante sua vigência.
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§3°- PROPESQ 1C – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes doutores,
professores de Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 20 a 40 horas
semanais e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação
científica. O valor da bolsa de pesquisa será de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos
reais) mensais durante sua vigência.
§4°- PROPESQ 2 – Bolsa especial de pesquisa destinada a docentes mestres,
professores de Cursos de Graduação da Unigranrio, em regime de 20 a 40 horas
semanais e, no mínimo, a responsabilidade de orientação de um bolsista de iniciação
científica. O valor da bolsa de pesquisa será de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) mensais
durante sua vigência.
Art. 2º - O número de vagas para ingresso no PROPESQ será definido, anualmente,
pelo Reitor, observada a existência de dotação orçamentária.
Art. 3º – As bolsas de pesquisa do Programa terão duração de 24 meses.
Art. 4º - Os docentes incluídos no PROPESQ receberão da FUNADESP uma bolsa de
pesquisa cujo valor é especificado de acordo com a categoria, conforme definidas no
Art 1º desta Resolução.
§1°- A bolsa de que trata este artigo será recebida exclusivamente durante o período
de permanência do docente no Programa PROPESQ e, em hipótese alguma, será
incorporada ao salário.
§2° – O docente aprovado para o PROPESQ, na eventualidade de ocupar cargo em
comissão ou função gratificada, deverá apresentar os planos de atividades, objetivos,
metas e resultados esperados para o PROPESQ e para o cargo ou função gratificada,
sendo este acompanhado de uma carta de anuência assinada pelo Diretor da Escola
e pela Pró-Reitoria à qual o cargo ou função gratificada esteja vinculado.
Título II - Da Inscrição
Art. 5º - Pode se candidatar ao PROPESQ todo docente doutor ou mestre do quadro
efetivo da Unigranrio, em regime de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais, que
esteja em conformidade com os requisitos distintos de cada categoria de bolsa
Campus Central – Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ
Tel.: (21) 2672-7743 / 7861 Fax: (21) 2672-7867 - www.unigranrio.br/propep

PROPEP – Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa
conforme o Art. 1º desta Resolução, e que tenha tido sua candidatura aprovada pelo
Coordenador do programa de Pós-graduação, no caso de professores do stricto
sensu, ou pelo Diretor da Escola à qual está vinculado, em se tratando de professores
da graduação.
Título III - Da Seleção
Art. 6º – A inclusão no PROPESQ dar-se-á mediante processo seletivo, sob a
responsabilidade da PROPEP, e da Fundação Nacional de Desenvolvimento do
Ensino Superior Particular - FUNADESP, considerando-se a análise do currículo
Lattes e a avaliação do projeto.
Art. 7º - Na primeira etapa do processo seletivo os candidatos serão avaliados por um
Comitê Interno, constituído por professores da Unigranrio, com título de Doutor,
pesquisadores com produção intelectual comprovada, que não sejam candidatos no
processo seletivo vigente. e por Consultores Ad Hoc de outras Instituições de Ensino
Superior (IES). Posteriormente, a avaliação da proposta será efetivada pelo Comitê
Externo, composto exclusivamente por professores de outras IES, sob a coordenação
da FUNADESP.
Art. 8º - Na segunda etapa do processo seletivo os candidatos serão avaliados por
Consultores Ad Hoc, professores doutores de outras IES, com produção intelectual
significativa, e que não tenham vinculo funcional com a Unigranrio. Os consultores Ad
Hoc serão indicados pelo Comitê Interno e pela PROPEP.
Art. 9º - Na terceira etapa do processo seletivo, um Comitê Externo, coordenado pela
FUNADESP, e composto por pesquisadores ativos com título de Doutor, sem vínculo
funcional com a Unigranrio, emitirá parecer na avaliação dos projetos.
Art. 10º- A análise do curriculo Lattes, que deverá considerar a produção do candidato
nos últimos 3 (três) anos, será realizada pelo Comitê Interno que atribuirá pontuação
entre 0 (zero) e 1000 (mil), com base nas atividades declaradas no currículo Lattes e
Formulário de Pontuação de Currículo, devidamente comprovadas.
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Parágrafo Único - O candidato que obtiver pontuação inferior a 300 (trezentos) pontos
no formulário de pontuação do currículo (último triênio) será eliminado do processo
seletivo.
Art. 11 - O Comitê Interno, sob a responsabilidade da PROPEP, emitirá parecer sobre
a produção técnico-científica ou artística dos candidatos com observância dos
seguintes valores máximos para cada categoria de produção: Publicações e Produção
Científica e Artística (500 pontos); Atividades Técnico-Científicas e de Extensão (100
pontos); Orientações Concluídas (tese, dissertação, monografia, trabalho de final de
curso, iniciação científica) (150 pontos); Cooperações Internacionais, Auxílios e
Bolsas (100 pontos); Atividades de Ensino (100 pontos); Atividades de Gestão no
âmbito da Unigranrio (50 pontos).
§1º - Os pontos deverão ser distribuídos, respeitando-se as especificidades de cada
área de conhecimento.
§2º - Serão desconsiderados os pontos excedentes dentro de cada uma das
categorias, não podendo ser aproveitados para o cômputo total de 1000 (mil) pontos
do currículo.
§3 °- As atividades de ensino a que se refere este artigo deverão considerar as 8
(oito) horas semanais de docência, sendo, no mínimo, uma turma/disciplina em curso
de graduação.
§4°- As atividades técnico-científicas e de extensão a que se refere este artigo devem
considerar, as realizadas no âmbito da Unigranrio.
Art. 12- O Comitê de Avaliação julgará o mérito dos projetos observando
a) relevância do tema para a área de conhecimento;
b) adequação teórico-metodológica;
c) viabilidade de execução no contexto institucional;
d) adequação do projeto ao currículo do pesquisador.
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§1º - O candidato que tiver o projeto NÃO RECOMENDADO em duas etapas da
avaliação será eliminado do processo seletivo.
§2° - Não caberá recurso do resultado do processo de avaliação, salvo em caso de
erro material em que tenha incorrido o Comitê de Avaliação.
§3° - A correção do erro material será realizada pela PROPEP.
Art. 13 - A classificação final dos candidatos se fará por ordem decrescente dos
pontos atribuídos aos currículos dos candidatos com projetos RECOMENDADOS
pelos Comitês de Avaliação.
Parágrafo Único – No caso de empate, terá primazia o candidato que obtiver a maior
produção aferida, considerando-se a seguinte ordem: publicações de artigos, livros e
capítulos de livro, de autoria ou coautoria; orientação de doutores e de mestres;
quantidade de bolsas obtidas anteriormente pelo candidato em agências de fomento
e, em auxílios recebidos como coordenador de projetos.
Art. 14 – A PROPEP elaborará a lista classificatória e a encaminhará para
homologação à Reitoria e ao Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade do
Grande Rio – Prof. José de Souza Herdy e posteriormente à Divisão de Recursos
Humanos para implementação.
Título IV - Da Inclusão e da Exclusão
Art. 15 – O docente contemplado com bolsa de pesquisa PROPESQ ingressará no
Programa somente após a assinatura do respectivo termo de compromisso.
Parágrafo Único - Extinta que seja a vinculação ao PROPESQ, o docente retornará ao
regime de trabalho anterior ou conforme decisão da Divisão de Recursos Humanos.
Art. 16– Estão vetadas outras atividades remuneradas em instituição pública ou
privada, assim como atividades remuneradas permanentes tais como consultórios,
escritórios e cursos com duração igual ou superior ao semestre letivo, aos docentes
incluídos no Programa PROPESQ, na categoria de Bolsa PROPESQ 1A, na forma do
termo de compromisso assinado.
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PROPEP – Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa
§1°- Na categoria PROPESQ 1A será permitida a realização de atividades
remuneradas desde que comprovadamente temporárias, de acordo com a
regulamentação definida pela PROPEP e, desde que o docente recolha ao Fundo de
Apoio à Pesquisa 20% da remuneração recebida por estas atividades, até 30 (trinta)
dias após o recebimento.
§2° - Entende-se por atividades temporárias, aquelas exercidas em tempo parcial e
por um período ininterrupto inferior a 6 (seis) meses.
§3° - A violação do termo de compromisso, desde que devidamente comprovada,
importa na exclusão do docente do PROPESQ a qualquer tempo.
§4º - O docente excluído deverá ser substituído pelo primeiro colocado da lista de
aprovados ainda não incluídos no Programa, mantido a categoria de bolsa. Caso não
haja aprovados na mesma categoria de bolsa, a substituição será feita obedecendo à
decisão do Comitê Interno da PROPEP.
Art. 17 – Em caso do docente pedir a exclusão do PROPESQ, a vaga será preenchida
segundo os mesmos critérios do Parágrafo 4º do Art. 16.
Art. 18 – O docente incluído no Programa, a título de substituição, será bolsista por
um período igual ao número de meses que faltam para integralizar os 24 meses
referidos no Art. 3° desta Resolução.
Título V - Do Afastamento
Art. 19 – No caso de afastamento por licença médica e/ou maternidade e/ou para
acompanhamento de familiar doente, concedidas pelo DRH, a bolsa do docente será
mantida até o final do período para o qual o mesmo foi aprovado e incluído no
Programa PROPESQ.
Art. 20 – A solicitação de afastamento para licença sem vencimento implicará na
suspensão imediata da bolsa e no desligamento do docente do Programa PROPESQ.
Título VI – Da Avaliação
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PROPEP – Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa
Art. 21 – O bolsista de pesquisa deverá apresentar, ao final de 12 (doze) meses,
relatório parcial do desenvolvimento do projeto conforme o formulário estabelecido
pela PROPEP, para avaliação por consultores internos e do Comitê Externo da
FUNADESP. Ao final de seu período de participação no Programa, o bolsista
PROPESQ devera apresentar um relatório final, até 30 (trinta) dias após o término de
vigência de sua bolsa. Os resultados parciais e finais do projeto deverão ser
apresentados, pelo bolsista, no Seminário de Pesquisa e Extensão (SEPEX) da
UNIGRANRIO, que ocorre anualmente, no Campus Duque de Caxias.
Título VII – Das Disposições Finais
Art. 22 - Este Regulamento, aprovado pela Resolução CONSEPE nº 01/16, de 25 de
abril de 2016, entra em vigor nesta data e revoga normas, portarias e decisões
anteriores que tratam de remuneração complementar de produtividade intelectual,
válidas para todos os docentes dos programas de pós-graduação e cursos de
graduação.
UNIGRANRIO, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 25 de abril de 2016.

Prof. Jadival Oliveira, Secretário do CONSEPE

Prof. Arody Cordeiro Herdy, Reitor e Presidente do CONSEPE
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ANEXO 7
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