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Apresentação 
 

A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR-2) é a instância da UFRJ responsável 
pela formulação, coordenação e supervisão das normas e diretrizes gerais para o 
funcionamento dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu e desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas em todas as grandes áreas do conhecimento; pela interlocução com 
agências e órgãos de fomento e os programas de pós-graduação e grupos de pesquisa; pelo 
acompanhamento e registro das atividades de pesquisa e ensino; pela coordenação do 
programa institucional de bolsas de iniciação científica e tecnológica.  

As ações desenvolvidas durante a gestão (junho de 2016 a junho de 2019) foram 
delineadas tendo como principal diretriz o fortalecimento de uma política para o ensino de pós-
graduação e para a pesquisa, fundamentada em princípios como inclusão, integração, 
cooperação, qualificação, transparência e eficiência, etc. Nesse sentido, buscamos: 
 
• reunir, estudar e avaliar diversos aspectos dos Programas de Pós-graduação da UFRJ, a fim 

de fundamentar a elaboração de diretrizes e políticas; 
• divulgar as atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação realizadas na instituição; 
• fortalecer o Conselho de Ensino para Graduados como instância propositora e decisória 

relacionada às atividades de ensino de pós-graduação e Pesquisa; 
• identificar questões e revisar resoluções do CEPG com a perspectiva de atualização das 

normativas concernentes à pós-graduação e à pesquisa; 
• impulsionar a reflexão e as iniciativas dos Programas de Pós-graduação voltados às ações 

afirmativas e à qualificação dos servidores; 
• promover a integração interna dos Programas de Pós-graduação da UFRJ; 
• propor mecanismos para favorecer a utilização multiusuária de equipamentos e 

instalações; 
• acompanhar e orientar os Programas de Pós-graduação no que concerne ao preenchimento 

da Plataforma Sucupira e outras questões correlatas à Avaliação Capes; 
• criar o Programa Institucional de Pós-doutorado da UFRJ; 
• rever e implantar mudanças na gestão dos cursos Lato Sensu, visando ao acompanhamento 

regular da oferta de tal modalidade; 
• analisar as rotinas acadêmicas das residências médica e na área profissional de saúde, nas 

modalidades uniprofissional ou multiprofissional e elaborar uma resolução própria; 
• estimular os intercâmbios e as cooperações acadêmicas da UFRJ, em nível regional, nacional 

e internacional; 
• avaliar as atividades e oportunizar a articulação entre o Conselho de Ensino para Graduados 

(CEPG) e a Câmara Técnica em Ética e Pesquisa (CTEP); 
• intensificar as relações interinstitucionais; 
• valorizar a interlocução com a graduação e a extensão; 
• reestruturar o programa institucional de iniciação científica; 
• reorganizar a estrutura organizacional da PR2, objetivando maior eficiência e eficácia. 
 

Ao longo da gestão, diversas estratégias foram adotadas e ações empreendidas visando 
ao alcance de tais metas. Assim, para cada um dos resultados obtidos, foram realizados 
cuidadosos e amplos levantamentos e análises de dados; o desenvolvimento de pesquisas sobre 
temas específicos; o estabelecimento de contatos com especialistas em diferentes temas e a 
elaboração propostas de trabalho, que foram alvo de reflexão e discussão em  reuniões diversas, 
envolvendo a equipe técnica da PR2 e/ou conselheiros do CEPG,  e, por fim implantadas. 

Vale destacar que, além dessas, outras ações foram realizadas objetivando, por um lado, 
a manutenção do suporte aos Programas de Pós-graduação e o desenvolvimento da Pesquisa 
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na UFRJ, e, por outro, responder a demandas extraordinárias. Estas não serão sublinhadas 
nesse relatório.  

A seguir, passamos a apresentar as principais realizações, seguindo critério temático. Ao 
final deste relatório, foram incluídos anexos e reproduzidos os relatórios preparados por cada 
divisão da PR-2. 
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1. Desenvolvimento de políticas para a pós-graduação e a pesquisa pela PR2 
e pelo Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) 
 
1.1- Propostas de Cursos e Residências analisadas: 

 
1.1.1. Análise dos processos de abertura de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu:  
 
Aprovados pelo CEPG:  

• adesão ao Programa Multicêntrico da Sociedade Brasileira de Bioquímica Médica, com 
cursos de mestrado e doutorado acadêmicos 

• adesão ao Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Sociedade Brasileira de 
Fisiologia 

• Mestrado Acadêmico em Dança 
• Mestrado Acadêmico em Química Pura e Aplicada 
• Mestrado e Doutorado Acadêmicos em NanoBiosistemas 
• Mestrado Profissional em Inovação em Biblioteconomia e em Gestão de Unidades de 

Informação 
• Mestrado Profissional em Saúde e Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento  
• Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação no Cuidado em Enfermagem  

 
Não aprovados pelo CEPG:  

• Adesão ao Programa de Educação Física em Rede Nacional 
• Doutorado em Políticas Públicas em Direitos Humanos 
• Mestrado Profissional em Finanças 
• Mestrado Profissional em Gestão e Inovação em Unidades de Informação 

 
Em análise pelo CEPG: 

• Doutorado Acadêmico Artes da Cena 
• Doutorado Acadêmico Meteorologia 
• Mestrado Acadêmico em Administração Pública 
• Mestrado Acadêmico em Direito e Solução de Conflitos 
• Mestrado Acadêmico em Gestão Pública 
• Mestrado e Doutorado Profissionais em Formação de Pessoal em Imagens: da Molécula 

ao Organismo Inteiro 
• Mestrado Profissional em Docência na Educação Básica 
• Mestrado Profissional em Informação e Gestão de Unidades de Informação 

 
1.1.2. Análise de processos de abertura de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu: 
 
Aprovados:  

• Alimentação Coletiva 
• Cidade, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais 
• Construindo a Inclusão em Educação 
• Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva  
• Engenharia de Manutenção 
• Engenharia de Processos Petroquímicos  
• Engenharia e Gestão de Processos de Negócios 
• Estudos Culturais 
• Estudos Japoneses  
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• Fitoterapia Aplicada à Nutrição Clínica   
• Gestão da Tecnologia (Tech Management) 
• Gestão em Finanças Públicas e Auditoria 
• Gestão Estratégica de Processos, Projetos e Int. Segurança Pública  
• Gestão Pública  
• Gestão Sustentável de Energia 
• Hemoterapia  
• MB Gestão de RH pela visão de competências  
• MBA em Gestão de Hospitais e Clínicas 
• MBA em Gestão de Projetos de Audiovisual e Jogos Eletrônicos (MAJE);  
• MBA em Gestão de Transporte de Cargas  
• MBA em Gestão Estratégica de Alta Performance 
• MBA em Gestão Estratégica de Relacionamento com o Cliente  
• MBA Empreendedorismo Gestão de Novos Negócios  
• MBA Gestão de Projeto Audiovisual - Jogos Eletrônicos 
• MBA Inovação em Engenharia de Software - MBI  
• MBA em Perícia Judicial e Cálculos Atuariais 
• MBEN - Pós-Graduação Executiva em Energia  
• Movimentos Sociais  
• Neurociências, Esporte e Atividade Física  
• Nutrição Clínica  
• Ortodontia  
• Paisagem, Arte e Cultura Paisagística 
• Plantas Medicinais e Fitoterapia 
• Segurança de Processos 
• Sistema de Controle e Eletricidade para Navio 
• Sistema de Gestão Único para Organizações Públicas  
• Terapia Nutricional em Pediatria  
• Web Intelligence e Analítica de Dados  

 
1.1.3. Análise de processos de abertura de Residências: 
 
Aprovadas 

• Residência Médica em Neurocirurgia  
• Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e Adolescente (Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Farmácia) 
 
 
1.2- Resoluções e instruções normativas aprovadas:1 
 

• Resolução CEPG - Nº 01/2016, que “dispõe sobre a formatação e demais procedimentos 
para a preparação de dissertações e teses” . Aprovada em 07 de outubro de 2016. 

 
• Resolução CEPG - Nº 02/2016, que estabelece o calendário de envio de proposta de 

criação de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. Aprovada em 02 de dezembro de 
2016. 

                                                           
1 O texto integral das resoluções e instruções normativas encontra-se disponível em <http://www.pr2.ufrj.br/resolucoes>  

e http://www.pr2.ufrj.br/instrucaoNormativa, respectivamente. 

http://www.pr2.ufrj.br/resolucoes
http://www.pr2.ufrj.br/instrucaoNormativa
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• Resolução CEPG - Nº 01/2017, que trata dos acordos de cotutela e trâmites relacionados. 
Aprovada em 17 de novembro de 2017.  

 
• Instrução Normativa Nº 01/17, que indica às Unidades o sentido da tramitação dos 

processos de progressão/promoção docente sem titulação. Aprovada em 24 de março 
de 2017. 

 
• Instrução Normativa Nº 02/17, que elucida os processos de tramitação acadêmica e 

institucional dos acordos de cotutela e trâmites relacionados. Aprovada em 17 de 
novembro de 2017. 

 
• Resolução CEPG - Nº 01/2018, que “dispõe sobre o uso do nome social por estudantes 

transgêneros, travestis e transexuais, dos cursos de pós-graduação, nos registros 
acadêmicos”. Aprovada em 20 de julho de 2018. 

 
• Resolução CEPG - Nº 02/2018, que altera artigos das resoluções CEPG 02/2002, 

04/2012 e 01/2006, que tratam de aspectos formais dos trabalhos de conclusão, 
“objetivando adequar as normas da UFRJ para o incremento do intercâmbio e 
cooperação internacionais”. Aprovada em 20 de julho de 2018. 

 
• Resolução CEPG - Nº 03/2018, que trata sobre “a adoção de cotas nos Cursos de Pós-

Graduação stricto sensu da UFRJ”. Aprovada em 23 de outubro de 2018. 
 

• Resolução CEPG - Nº 04/2018, que cria e regulamenta o Programa Institucional de Pós-
doutorado na UFRJ. Aprovada em 21 de setembro de 2018. 

 
• Resolução CEG/CEPG - Nº 01/2018, que “estabelece Normas para o Funcionamento da 

Câmara Mista CEG/CEPG”. Aprovada em 7 de dezembro de 2018. 
 

• Resolução CEG/CEPG - Nº 02/2018, que “Dispõe sobre a Política Institucional de 
Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro”. Aprovada 
em 7 de dezembro de 2018. 

 
• Resolução CEPG - Nº 01/2019, que estabelece a regulamentação Geral da Residência 

Médica e da Residência em Área Profissional da Saúde nas Modalidades 
Multiprofissional e Uniprofissional. Aprovada em 26 de abril de 2019. 

 
• Resolução CEPG - Nº 02/2019, que define equipamentos e unidades multiusuários. 

Aprovada em 7 de junho de 2019. 
• Instrução Normativa Nº 01/19, que dá diretrizes para a instrução de todos os pedidos 

de prorrogação de prazos discentes. Aprovada em 05 de abril de 2019. 
 
 
1.3- Editais aprovados:2 
 

• Edital CEG / CEPG / Plenária de Extensão nº 212, 28 de abril de 2017: 8ª SIAc 
 

• Edital CEPG nº 279, 19 de maio de 2017: Professor Visitante (PV). 

                                                           
2 Os editais podem ser consultados a partir de < http://www.pr2.ufrj.br/editais>. 
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• Edital CEPG nº 280, 19 de maio de 2017:  Professor Visitante Sênior (PVS). 

 
• Edital CEPG nº 678, 6 de outubro de 2017: I Prêmio Ações Afirmativas.  

 
• Edital   CEG/CEPG nº 98, 21 de fevereiro de 2018: regulamenta a distribuição de Bolsas 

de Iniciação Científica e Tecnológica. 
 

• Edital   CEG / CEPG / Plenária de Extensão nº 196, 10 de maio de 2018: 9ª SIAc 
 

• Edital CEPG nº 646, 9 de julho de 2018: Professor Visitante (PV).  
 

• Edital CEPG nº 647, 9 de julho de 2018: Professor Visitante Sênior (PVS). 
 

• Edital CEPG nº 696, 25 de julho de 2018: II Prêmio de Ações Afirmativas. 
 

• Edital CEPG nº 911, 01 de novembro de 2018:  Distribuição de Bolsas de Mestrado para 
alunos cotistas matriculados em Programas de Pós-Graduação da UFRJ, como ação 
afirmativa. 
 

• Edital   CEG / CEPG / Plenária de Extensão nº 131, 03 de abril de 2019:  10ª SIAc. 
 

• Edital CEPG nº 284, 4 de junho de 2019:  Professor Visitante (PV). 
 

• Edital CEPG nº 285, 4 de junho de 2019:  Professor Visitante Sênior (PVS). 
 

 

1.4- Discussão, no âmbito do CEPG, de temas relevantes para a comunidade acadêmica 
com a presença de convidados: 
 

• Câmara Técnica de Ética em Pesquisa– Professora Marisa Palácios – 01 de julho de 2016. 
 

• 45a Plenária de Extensão: violência, segurança, homofobia, diferença – Pró-reitora de 
Extensão Professora Maria Malta – 08 de julho de 2016. 
 

• Ações Afirmativas na PG – Professor André Lazaro da UERJ – 08 de julho de 2016. 
 

• Ouvidoria da UFRJ – Professora Cristina Ayoub Riche – 22 de julho de 2016. 
• PIBIC – Professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro– 23 de setembro de 2016. 

 
• PIBIC-EM– Professora Cristina Vermelho – 18 de novembro de 2016. 

 

• Balanço da XXXVIII JICTAC / SIAc –Professora Fátima Grave – 02 de dezembro de 2016. 
 

• A Semana de Integração Acadêmica da UFRJ de 2017: propostas - Professor Marcelo 
Corrêa e Castro – 07 de abril de 2017. 
 

• Internacionalização – Vitor Avelato do Amaral (DRI) - 07 de abril de 2017. 
• Cotutela - Vitor Avelato do Amaral (DRI) - 02 de junho de 2017. 
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• Fórum de Acessibilidade - Professora Mônica Pereira dos Santos - 06 de outubro de 
2017. 
 

• Prêmio Ações Afirmativas - Leonardo Melo – 09 de março de 2018. 
 

• Carga horária docente na UFRJ - Pró-Reitor de Pessoal Agnaldo Fernandes – 23 de março 
de 2018. 
 

• Ações de segurança da PU na Cidade Universitária- Prefeito da UFRJ Paulo Mario Ripper 
- 23 de março de 2018. 
 

• Apresentação da PR-7 - Pró-Reitor de Políticas Estudantis Professor Luiz Felipe 
Cavalcanti - 20 de abril de 2018. 
 

• Plenária de Programas de Pós-Graduação de Ensino e Formação Docente – Professor 
Victor Giraldo - 20 de abril de 2018. 
 

• Congresso Universitário – Magnífico Reitor Roberto Leher - 18 de maio de 2018. 
 

• Complexo de Formação Docente– Professor Victor Giraldo - 14 de dezembro de 2018. 
 

• Câmara Técnica de Ética em Pesquisa -   Professora Sônia Vasconcelos - 14 de dezembro 
de 2018. 
 

• Implantação do PrInt – UFRJ - Professora Franciane Conceição Peters – 22 de fevereiro 
de 2019. 
 

• Orçamento da UFRJ em 2019 face aos contingenciamentos - Pró-Reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças Roberto Antônio Gambine Moreira – 10 de maio de 2019. 
 

• Edital DAI-CNPq – Leonardo Melo - 17 de maio de 2019. 
 

 

1.5- Comissões e Grupos de Trabalho:  
 

• Comissão para o estudo da distribuição das verbas PROAP e PROEX – junho a dezembro 
de 2016. 
 

• Grupo de Trabalho Ações Afirmativas – julho de 2016 a outubro de 2018. 
 

• Grupo de Estudo e Acompanhamento da Pós-graduação Stricto Sensu, formado por 
conselheiros do CEPG e professores convidados - setembro de 2016 a julho de 2018. 
 

• Grupo Temático Criação, Avaliação e Acompanhamento de Cursos de Pós-graduação 
Lato Sensu- setembro de 2016 a março de 2019. 

• Grupo Temático Reconhecimento de Diplomas- fevereiro de 2017 até o presente.  
• Grupo de Trabalho sobre Cotutela na Pós-graduação – abril a novembro de 2017. 
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• Participação do CEPG no Grupo de Trabalho da Reitoria Mais Ciência Mais 
Desenvolvimento - maio a novembro de 2017. 
 

• Grupo Temático Residência Médica – maio de 2017 a março de 2019.  
 

• Comissão CEPG para apoio à distribuição de recursos par a manutenção de 
equipamentos - agosto e setembro de 2017. 
 

• Núcleo – Print – Comissão para sistematização da proposta institucional de 
internacionalização da UFRJ, formado por conselheiros do CEPG e professores 
convidados - dezembro de 2017 a outubro de 2018. 
 

• Comissão sobre “Pertencimentos Temporários” no Âmbito da Pós-graduação da UFRJ – 
março de 2018 a maio de 2019.  
 

• Comissão Equipamentos Multiusuários – setembro de 2018 a junho de 2019. 
 

• Grupo Temático do CEPG sobre critérios para a avaliação de propostas de cursos novos 
de Pós-graduação Stricto Sensu– durante o ano de 2018.  
 

• Grupo Temático do CEPG sobre internacionalização e cooperação internacional – 
durante o ano de 2018.  
 

• Grupo Temático do CEPG sobre a relação da Pós-Graduação e a Extensão – durante o ano 
de 2018. 
 

• Grupo Temático do CEPG sobre orçamento da Pós-Graduação e Marco Legal e Políticas 
de Patentes – durante o ano de 2018. 

 
 
1.6- Integração e Cooperação Acadêmicas: 

 
• Realização de reunião com os presidentes das Comissões de Pós-graduação e Pesquisa  

dos diversos Centros Universitários  e unidades da UFRJ, em outubro  de 2016, com a 

presença de conselheiros do CEPG, a fim de sublinhar o papel dessa instância no 

acompanhamento dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e sublinhar a urgência do  

fechamento dos relatórios das turmas ainda em aberto.  

 

• Realização de reuniões periódicas com a Associação de Pós-graduandos (APG), durante 

o segundo semestre de 2016, para discutir estratégias para a assistência estudantil para 

mestrandos, doutorandos e bolsistas Pós-doc. 

 
• Integração entre as câmaras do CEPG - Realização de reuniões periódicas da presidente 

do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG), a Pró-Reitora de Pós-graduação e 
Pesquisa, com os Presidentes de Câmaras do referido Conselho, para identificar temas e 
questões relacionados à Pós-graduação e à Pesquisa na UFRJ a serem pautados para a 
discussão no Conselho. 

• Acompanhamento dos Programas de Pós-graduação e formulação de políticas visando 
ao desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa na UFRJ pelo CEPG, por meio de 
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reuniões plenárias para debate sobre diferentes temas; análise de processos; 
participação na elaboração do Projeto Institucional de Internacionalização em resposta 
ao edital Capes PrInt e na seleção de projetos para representar a UFRJ nas chamadas CT-
Infra da Finep. 
 

• Participação do CEPG, em 2017, no GT de Atenção à Saúde Mental, coordenado pelo 
Setor de Assistência ao Estudante. 
 

• Participação do CEPG nas atividades de Alocação de Vagas docentes, discutindo critérios 
de distribuição e aprovando os relatórios gerados pela referida Comissão, bem como por 
meio da participação de conselheiros na Comissão Temporária de Alocação de Vagas 
(COTAV) em 2017. 
 

• Apoio da equipe da PR2 e do CEPG aos Programas de Pós-graduação na elaboração de 
recursos encaminhados à Capes face à divulgação do resultado da Avaliação Quadrienal 
2017. Foram realizadas reuniões para a leitura e discussão das propostas de recursos e 
elaboração de textos para acompanhar a homologação elaborada pela Pró-reitoria de 
Pós-graduação e Pesquisa aos recursos. 
 

• Realização de reunião com os coordenadores de Mestrado Profissional em 2017 e 2018 
com o objetivo de identificar os problemas comuns e debater e encaminhar 
possibilidades de solução. 
 

• Aprovação, pelo CEPG, da oferta das disciplinas “Tópicos Especiais em Ciência e Cultura 
e(m) Sociedade” (2017); “Educação, Ética e Sociedade” (2018), “Rio de Janeiro: desafios 
e perspectivas” (2018) e “Memória, Movimentos Sociais e Direitos Humanos” (2019) 
para todos os alunos da Pós-graduação da UFRJ. 
 

• Acompanhamento pelo CEPG das visitas realizadas pela Capes à UFRJ: grupo propositor 
do Mestrado Acadêmico Multidisciplinar em Física Aplicada, em 2017; Programas de 
Pós-graduação do Museu Nacional, em 2018; Programa de Pós-graduação em Letras 
Clássicas e em Educação Física, em 2018, e Programa de Pós-graduação em 
Nanotecnologia, em 2019. 
 

• CEPG itinerante – realização de sessões plenárias, mediante convite, no Museu Nacional, 
em 29 de junho de 2018, e no CCMN, em 23 de novembro de 2018, ocasiões em que os 
conselheiros conheceram o espaço das unidades e dialogaram com o corpo social local. 
 

• Criação, em 2018, da Plenária de Programas de Pós-Graduação de Ensino e Formação 
Docente com o objetivo de desenvolver ações de integração acadêmica, como oferta de 
disciplinas e organização de eventos, para aprofundamento das pesquisas sobre as 
atividades de ensino e aprendizagem e/ou produção de materiais didáticos. 
 

• Participação do CEPG nas atividades da Comissão Coordenadora da Pesquisa sobre a 
eleição do novo Reitor, de fevereiro a abril de 2019. 
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2. Premiações e seleções de trabalhos acadêmicos desenvolvidos no âmbito 
dos Programas de Pós-graduação e do Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica 
 
2.1. Alunos da UFRJ agraciados com o Prêmio CAPES de Teses: 
 
2.1.1. Prêmio CAPES de Teses - 2016  

• Claudia Seldin (Arquitetura e Urbanismo) 
• Wilton Júnior De Melo Kort-Kamp (Astronomia e Física) 
• Ana Amélia Freitas Vilela (Nutrição) 
• Diana Helene Ramos (Planejamento Urbano e Regional / Demografia) 

 
           Menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses- 2016  

• Thiago Oliveira Da Motta Sampaio (Linguística) 
• Raquel Cristina de Souza e Souza (Letras) 
• Cátia Corrêa Guimarães (Serviço Social) 
• Estefânia Pereira Cardoso Azevedo (Ciências Biológicas II) 

 
2.1.2. Premiação no Prêmio CAPES de Teses 2017 

• Rafael da Costa Gonçalves de Almeida (Geografia)  
• Paulo Victor Leite Lopes (Antropologia/Arqueologia)   
• Mychael Vinícius da Costa Lourenço (Ciências Biológicas II) 

 
          Menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2017 

• Rafael Donadélli Melani (Biotecnologia)  
• Allan Kardec Nogueira de Alencar (Ciências Biológicas II) 
• João Paulo Malerba (Comunicação e Informação) 
• Bruno Macedo da Silva (Farmácia) 
• Germano Nogueira Prado (Filosofia)  
• Victor Neves de Souza (Serviço Social) 

 
2.1.3. Premiação no Prêmio CAPES de Teses 2018 

• Luiz Ricardo da Costa Vasconcellos (Ciências Biológicas III e o Grande Prêmio da área 
Ciências Biológicas)  

• Luan Pereira Diniz (Ciências Biológicas II) 
• João Carlos Tavares da Silva (Linguística e Literatura). 

 
          Menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2018 

• Fernando Tadeu de Araújo Lima (Antropologia/ Arqueologia) 
• Suane Felippe Soares (Saúde Coletiva) 
• Sagid Salles Ferreira (Filosofia) 
• Erika Fernandes-Pinto (Psicologia) 

 
2.2. Indicações ao Prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica CNPq: 
 
2.2.1. Em 2017: 
Foram indicados pela PR2: 

• Alberto Aguiar Mendonça, do Curso de Física  
• Amanda Nascimento de Carvalho Reis, do curso de Ciências Sociais  
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• Kleber Ávila Jendiroba, do Curso de Química 
 

2.2.2. Em 2018: 
Para selecionar os indicados, foi elaborado um regulamento pelo Comitê PIBIC, sob a 
coordenação do Prof. Victor Mello.   
Inscreveram-se 49 bolsistas. A seleção interna foi realizada em três etapas: análise de 
documentação pelo Comitê PIBIC e pré-seleção de 5 bolsistas por categoria; apresentação oral 
dos resultados das pesquisas dos pré-selecionados; escolha final de 3 bolsistas. O resultado 
final, por grande área, foi: 

• Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Lucas Ferreira Bernardino  
• Ciências da Vida: Viviane Valença  
• Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Tais Cristina Pinheiro Capucho  

 
Aos bolsistas pré-selecionados, mas não indicados para o Prêmio, foram concedidas menções 
honrosas. São eles: 

• Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Vinícius Cardoso, Camila de Sá Freitas, Carolina 
Lazzari, Gabriel Fontes 

• Ciências da Vida, Raiane Ferreira, Lucas Ascari e Raphael Pereira  
• Ciência e Humanas Letras e Artes: Arthur Rafael Dias dos Santos, Lucas Almeida de Melo, 

Gisele Soares de Oliveira Faria e Gabriel Braz de Oliveira  
 

 
2.3- Prêmio UFRJ de Teses Gilberto Velho concedido em parceria com o Parque 
Tecnológico da UFRJ – 2ª Edição - 2016 
 
Premiados: 

• Ciências da Vida: Paula Grazielle Chaves da Silva 
• Ciências Tecnológicas e da Natureza: Alexandre Solon Nery  
• Ciências Sociais e Humanas: Ângela Facundo Navia 
• Letras e Artes: Daniela Hockmann Labra 
• Tese Inovadora: George Carneiro Campelo (Engenharia) 

 
Menções honrosas: 

• William Querido Maciel  (Biofísica) 
• Tatiana Kelly da Silva Fidalgo (Odontologia)  
• Gustavo Medeiros Freitas (Engenharia) 
• Jovani Luiz Favero (Engenharia) 
• Edianne dos Santos Nobre (História)  
• Luana Farias Sales (Ciências da Informação)  

 
2.4-Outras seleções: 
 

• Seleção Interna de participantes no Schmidt Science Fellowship Program em 2017 e 
2018. 
 

• Seleção Interna de concorrente ao Prêmio Péter Murányi - 2017 e 2019. 
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3. Relação da PR2 com o corpo social e diferentes instâncias da UFRJ 
 
• Interlocução regular e permanente com os programas de pós-graduação - coordenadores, docentes, técnicos 

administrativos, discentes e pesquisadores-, por meio de reuniões e atendimentos pela equipe da PR2, 
objetivando discutir questões específicas, e por meio de boletins, e-mails e redes sociais para divulgação de 
informes, notícias referentes a editais e comunicações das agências.  
 

• Auxílio na elaboração do Edital do Erasmus Mundi, organizado pela DRI em 2016. 
 

• Reuniões periódicas da equipe da PR2 com os coordenadores de Pós-graduação nos Centros Universitários em 
2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

• Fomento à Cultura de Inovação na UFRJ pela Agência UFRJ de Inovação, por meio de palestras e da oferta de 
cursos e minicursos; participação em disciplinas ofertadas em Programas de Pós-graduação da UFRJ; diálogo 
acadêmico com o Laboratórios de Pesquisa da UFRJ; desenvolvimento de parcerias para realização de 
diferentes ações de inovação social durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

• Realização de reuniões com a equipe da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o SIBI (Sistema de 
Bibliotecas e Informação da UFRJ, em 2016 e 2017, para organizar e disponibilizar dados referentes às 
atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação e visando ao desenvolvimento de projetos de Curadoria 
Digital. 
 

• Participação no Conselho de Relações Internacionais, instância vinculada à Diretoria de Relações Internacionais 
da UFRJ, desde sua criação em 2017. 
 

• Participação no Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, instância consultiva da Reitoria, desde sua 
criação em 2017. 
 

• Participação, durante os anos de 2017 e 2018, nas diversas reuniões de construção do “Complexo de Formação 
Professores”. 

 

• Participação em 2017 no Comitê Gestor de Articulações da UFRJ, que tinha como meta propiciar intercâmbios 
e parcerias entre as empresas situadas no Parque Tecnológico e as diversas instâncias da UFRJ, para implantar 
ações do interesse da UFRJ. 
 

• Participação da PR2 na Comissão de Dados Abertos, responsável pela redação do Plano de Dados Abertos 
(PDA) da UFRJ, desde 2017. 

 

• Coleta e sistematização de dados, em conjunto com a Diretoria de Relações Internacionais, para preenchimento 
dos questionários demandados pela CAPES em 2017: “Dimensionamento das Necessidades para a 
Internacionalização das IES brasileiras” e “Pesquisa 2016 – Mobilidade Acadêmica e Internacionalização das 
Instituições de Ensino Superior Brasileiras”. 

 

• Apoio à Coordenação Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras da UFRJ para aplicação gratuita do TOEFL-
ITP para discentes de Pós-graduação da UFRJ em 2017 e 2018. 

 

• Participação no Comitê provisório do Complexo de Formação de Professores desde fevereiro de 2019. 
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4. Organização e/ou participação em eventos 
 
• Participação da Pró-Reitora e da Superintendente Acadêmica de Pós-graduação no XXXII 

Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP), com o tema “A 
pesquisa e a pós-graduação no cenário nacional, internacional e da educação básica” 
(Manaus, 23 a 25 de novembro de 2016). 
 

• Participação no processo de preparação e divulgação do I Encontro “O Ensino de Artes na 
Formação Universitária na UFRJ”. A atividade foi realizada nos dias 21 a 24 de novembro de 
2016 e discutiu aspectos variados, em perspectiva interdisciplinar, do ensino das diversas 
manifestações artísticas na UFRJ, com especial atenção à articulação com a pesquisa e 
extensão. 

 

• Participação das atividades relacionadas ao curso: “Debates em Educação: Complexo de 
Formação voltado para a Educação Básica”, promovido pela Reitoria da UFRJ no decorrer de 
2016. O curso foi realizado em diversas etapas durante o ano letivo, buscando, dentre outras 
metas, estabelecer o diálogo com profissionais da educação.  

 

• Em 2016, a Agência UFRJ de Inovação participou dos eventos 10° Encontro Anual da 
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia;  III 
Workshop de Tech Mining e Inovação; VI Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica; 
XI Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimentos; Questel 
Orbit User Meeting Brazil 2016”  e VI ProspeCT&I 2016”; V Jornadas de Extensión del 
Mercosur, Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, 1º 
Seminário Interdisciplinar sobre Pesquisa e Pós-Graduação Ciência e Inovação: a relação 
universidade-empresa; IV ENAC – Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural. 
 

• Em 2016, a Agência UFRJ de Inovação, por meio do Setor de Empreendedorismo e Inovação 
Social participou da organização e/ou apoiou as atividades: TEDX UFRJ e Hackathon,; VII 
Encontro de Sabores & Saberes; IV ENAC – Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural; III 
Seminário do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES); 10 anos do 
LABDIS – Laboratório de Design, Inovação e Sustentabilidade/EBA; Oficina de Pesquisa de 
Setor e diagnóstico de oportunidades; Curso de Planejamento de Vida Profissional – 
Incubadora de Empresas para os empresários residentes na Incubadora da COPPE/UFRJ; 
Co-coordenação do curso Inovação e Empreendedorismo na área de alimentos ofertado 
para os alunos da Pós-graduação em Ciências do Alimento do Instituto de Química; Módulo 
de Inovação e empreendedorismo como projeto de vida - Inovação e Empreendedorismo na 
área de alimentos,; Workshop de Facilitação Gráfica - Learning Shot; Workshop de Técnicas 
de Apresentação para o HUB; Workshop de Design Thinking para o HUB.   
 

• A equipe da Agência UFRJ de Inovação ministrou palestras, cursos de curta duração e aulas 
sobre Propriedade Industrial e Empreendedorismo Social em diferentes unidades da UFRJ 
e em instituições externas nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

 

• A Agência UFRJ de Inovação, durante os anos de 2016 a 2019, recebeu, analisou e realizou 
de pedidos de depósito de patentes de propriedade intelectual, de programas de 
computador e de marcas. 

 

• Participação da PR2 na realização das 7ª (2016), 8ª (2017) e 9ª (2018) Semanas de 
Integração Acadêmica da UFRJ, ocorridas sempre no mês de outubro, reunindo os 
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eventos Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural 
(JICTAC),  Congresso de Extensão, Jornada de Pesquisa e Extensão da UFRJ-Macaé, Jornada 
de Formação Docente – PIBID e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT/UFRJ). 

 

• Participação da PR2 no Conhecendo a UFRJ em 2016, 2017 e 2018, eventos realizados na 
Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ (Cidade Universitária - Ilha do Fundão). 
Durante o evento foram divulgadas informações relacionadas à pós-graduação e à pesquisa 
na UFRJ, em especial sobre os programas de bolsas de Iniciação Científica (PIBIC e PIBIC-
EM), por meio de banners, folders e vídeos. 
 

• Convite e coordenação pela PR-2 da participação de Avaliadores Externos nas 7ª (2016), 8ª 
(2017) e 9ª (2018) SIAc. Como parte das exigências do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq relacionadas ao Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica - PIBIC, faz-se necessário a participação de avaliadores externos, que 
sejam bolsistas de produtividade do CNPq, para que acompanhem a Semana de Integração 
Acadêmica - SIAc e, na ocasião, avaliar os processos e resultados alcançados pelo PIBIC no 
âmbito da UFRJ. Esta atividade foi realizada em 2016, 2017 e em 2018. Já foram iniciados os 
convites para a participação dos avaliadores externos na 10ª SIAc, que será realizada em 
outubro de 2019. 

 

• Participação da Agência UFRJ de Inovação, durante o ano de 2017, nos eventos: VI Fórum de 
Inovação Tecnologia e Educação – IFRJ; XII Fortec Sudeste 2017; 11° Encontro Anual da 
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia;  Fórum 
NIT Roche – Todos Juntos pela Ciência; VII Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica; 
1° Encontro Internacional do Profnit; XII Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, 
Inovação e Desenvolvimentos; Questel Orbit User Meeting Brazil 2017.  

 

• Em 2017, a Agência UFRJ de Inovação participou da organização e/ou apoiou as atividades: 
Oficina “Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado: a Lei da 
Biodiversidade na prática”;  Feira Agroecológica; IX Encontro de Sabores & Saberes; V ENAC 
– Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural; o IV Seminário do Núcleo 
Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES); XVI SITRAER; Rio Fuzzy Logic 
2017; o HUB de Inovação da UFRJ; Semana Global do Empreendedorismo 2017; I 
Simpósio de Biotecnologia - Minicurso de Empreendedorismo; Trajetória X. 
 

• Participação da Pró-Reitora e do Superintendente Acadêmico de Pesquisa no XXXIII 
Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP), com o tema 
“Impacto da Pesquisa e Pós-Graduação na Sociedade” (UFPB, 22 a 24 de novembro de 2017). 

 

• A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa participou de todas as etapas de organização do 
evento “A UFRJ Faz 100 Anos”, realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2017, e da posterior 
publicação das atas (lançadas em 2018). Durante o evento, servidores e alunos da UFRJ 
apresentaram suas experiências no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, a partir de 
eixos temáticos previamente definidos. 

 

• Participação nos seminários organizados pela Diretoria de Relações Internacionais da Capes 
em março e outubro de 2017, fevereiro, outubro e novembro de 2018 e junho de 2019 sobre 
temas relacionados à política de internacionalização do órgão de fomento. 
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• Participação da PR-2 no V ABERLING (Programa de Pós-graduação em Linguística, 14 de 
março de 2018), para discussão com o público  sobre os temas Ações Afirmativas e 
Cooperação Internacional na UFRJ. 
 

• Participação da PR-2 no Primeiro Encontro dos Gestores Internacionais da UFRJ de 2018 
(26 de junho de 2018) para discussão com o público sobre a construção do Projeto 
Institucional de Internacionalização em resposta ao Edital Capes PrInt e Cooperação 
Internacional na UFRJ. 

 

• Participação da Pró-Reitora e dos Superintendentes no XXXIV Encontro Nacional de Pró-
Reitores, com o tema “Conhecimento, Soberania e Desenvolvimento Nacional” (UFSC, 24 a 
26 de outubro 2018). 
 

• Participação da Agência UFRJ de Inovação, durante o ano de 2018, nos eventos: Encontro da 
Regional Sudeste do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia- FORTEC;  XII Encontro Anual de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia- FORTEC; 1º Encontro de Educação Empreendedora na América Latina; V 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo; VI Congreso Internacional em Sostenibilidad Ambiental com Responsabilidad 
Social; 5º Simpósio Internacional de Educação Empreendedora; I Feira de Inovação 
Biotecnológica do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) da UFRJ; II Encontro de 
Sensibilização UFRJ pela Acessibilidade; Workshops sobre Comunidade de Práticas 
Educação Empreendedora no CER (Centro Sebrae de Referência em Educação 
Empreendedora) e na FDC (Fundação Dom Cabral), Feira de Empreendedorismo 
Social/FND. 
 

• Participação da Agência UFRJ de Inovação no projeto “Hoje nossa escola é a Universidade”, 
promovido pelo Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) da UFRJ em 2018. 
 

• Participação da Agência UFRJ de Inovação na  organização dos eventos realizados em 2018: 
Médicos sem Fronteiras; Workshop Mosaico de Fatores Críticos; Visita da delegação de 
pesquisadores do Brasil e da Suíça à UFRJ, como atividade do Academia-Industry Training – 
AIT; Semana Global de Empreendedorismo 2018; Workshop Redes e Empreendedorismo 
Social no Século XXI; Workshop Métricas para manutenção de portfólio de patentes: estudo 
de caso das patentes farmacêuticas da Fundação Oswaldo Cruz;  Programa Trajetórias 
Convergentes no Parque Tecnológico da UFRJ; X Encontro Sabores e Saberes. 

 

• Participação da PR-2 no FORPROP regional, realizado no Rio de Janeiro nos dias 15 e 16 de 
maio de 2019. 
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5. Políticas de comunicação e de apoio às atividades de ensino e pesquisa 
 
• Auxílio financeiro aos cursos de mestrado profissional e aos programas de pós-graduação 

recém-criados com a verba PROAP da PR2 em 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 

• Coordenação das ações voltadas à elaboração de recursos encaminhados à Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) referente à Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 – 

Centros Nacionais Multiusuários. Os grupos não contemplados foram instados a apresentar 

recurso ao resultado, sob a coordenação da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.  

 

• Revisão, em 2016, de procedimentos relacionados ao reconhecimento de diplomas em 

relação à autenticação de documentos, obedecendo a acordos internacionais, e ao 

pagamento de taxas. 

 

• Implantação, em 2016, de mudanças no registro pela PR2 de novos líderes e grupos de 

pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, respeitando a autonomia das 

diversas unidades acadêmicas. Os novos procedimentos estão disponíveis na página 

eletrônica da PR2 em http://www.pr2.ufrj.br/grupoDePesquisa.  

 

• Acompanhamento da realocação espacial dos Programas de Pós-graduação da Escola de 

Belas Artes, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional após o incêndio de 2016. Para tanto, foram realizadas 

reuniões periódicas nos meses de outubro, novembro e dezembro, a fim de identificar as 

demandas e, na medida do possível, auxiliar as coordenações nas suas demandas por salas 

e demais recursos necessários ao funcionamento dos programas.   

 

• Manutenção do contrato com o Sistema Financiar para acesso a informações sobre fontes 
financiadoras para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D&I) e 
disponibilizá-las pelas mídias sociais ao corpo social da UFRJ de junho de 2016 a junho de 
2019. 

 

• Levantamento e análise de dados para elaboração de respostas a consultas da imprensa, dos 
órgãos de controle; de outros setores da UFRJ, etc., nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 

• Distribuição das bolsas de mestrado e doutorado da cota de bolsas da Pró-Reitoria pelos 
programas de Pós-graduação Acadêmicos avaliados com as notas 3, 4, e 5, considerando 
como critérios o número de alunos matriculados nos cursos elegíveis à bolsa, número atual 
de alunos bolsistas do programa; implantação e/ou aprovação de ações afirmativas; nota do 
programa nas duas últimas avaliações da Capes e a inexistência de bolsas ociosas. Essa 
distribuição, considerando os critérios apontados, foi realizada em 2017, 2018 e 2019. 
 

• Recepção e organização do material para envio dos recursos apresentados ao Conselho 
Superior da Capes face à Avaliação Quadrienal 2017. Acompanhamento, por meio da página 
eletrônica da Capes, do resultado do julgamento dos recursos e divulgação dos resultados. 
 

• Realização da coleta, sistematização, tabulação e análise de dados relacionados às atividades 
da PR2 e redação de um texto sobre a pós-graduação e pesquisa na UFRJ nos últimos 10 
anos, com a proposição de diretrizes para os próximos 10, sob a coordenação do Núcleo de 
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apoio às políticas de Pós-graduação e Pesquisa, durante o ano de 2017, disponível em  
<http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/2442>. 

 

• Em parceria com a CoordCOM, foi preparado em 2017 um vídeo que apresenta e divulga os 
Programas de Iniciação Científica e Iniciação Científica - Ensino Médio 
(<https://www.youtube.com/watch?v=w9ZId9bin7U>). 

 

• Participação da PR2 na Comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional  
(PDI) da UFRJ -  2017-2018. 
 

• Reestruturação da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP), sob a coordenação das 
professoras Sônia Vasconcelos e Raquel Tardin. Essa atividade foi desenvolvida em 2018-
2019. 
 

• Apoio aos Programas de Pós-graduação do Museu Nacional após o incêndio, por meio de 
reuniões periódicas com o corpo social; interlocução com a Faperj, a Capes e o Museu 
Smithsonian para liberação de recursos emergenciais, concessões de bolsas, lançamento de 
editais específicos para a concessão de auxílios individuais aos pesquisadores; organização, 
em parceria com os Programas de Pós-graduação do Museu Nacional, da visita de técnicos 
da CAPES, no dia 9 de novembro de 2018, e de coordenadores de áreas da CAPES, no dia 04 
de dezembro de 2018. 
 

• Coordenação do processo de seleção e distribuição de cotas de bolsas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 2018. Nesse processo de seleção, 
1680 pesquisadores solicitaram um total de 2842 bolsas; foram distribuídas 1039 bolsas 
PIBIC-UFRJ, 758 PIBIC-CNPq (o CNPq concedeu 15 bolsas adicionais no mês de 
dezembro/18) e 69 bolsas PIBITI-CNPq, atendendo a 1579 pesquisadores. 
 

• Criação de rotinas para a habilitação dos pesquisadores da UFRJ para o acesso ao Sistema 
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – 
SisGen, por meio de reuniões com os pesquisadores para discussão sobre o tema; criação de 
comissão com representantes indicados pelos Centros Universitários diretamente 
envolvidos com a gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. 
Foi estabelecido o procedimento padrão para envio de informações à PR2; verificação de 
vínculo e habilitação de pesquisadores no sistema em 2018. 
 

• Organização do processo de seleção de projetos para representar a UFRJ em resposta às 
Chamadas Públicas CT-Infra 03/2018 e 04/2018. Para tal, foram realizadas as seguintes 
ações: divulgação dos editais FINEP; organização da pré-inscrição; análise, por comissão 
formada pela equipe da PR2 e conselheiros do CEPG, das pré-inscrições; divulgação das pré-
inscrições aprovadas; recebimento e organização dos dados dos projetos submetidos à 
seleção interna; elaboração e divulgação do calendário das apresentações públicas dos 
projetos para o Comitê Assessor da PR2; acompanhamento das apresentações públicas dos 
projetos. Após a etapa de seleção, a PR2 acompanhou a elaboração do relatório final pelo 
Comitê Assessor de Avaliação das propostas submetidas às Chamadas Públicas CT-Infra 
03/2018 e CT-Infra 04/2018, com a indicação dos projetos selecionados, que foi submetido 
à avaliação do Conselho Universitário (CONSUNI). A PR-2 também foi a responsável pela 
elaboração dos textos introdutórios dos projetos institucionais, preenchimento de 
formulários e envio via FAP-FINEP e entrega à Finep. Foram selecionados dois projetos para 
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concorrer ao edital CT-Infra 03/2018, nas linhas temáticas 1 (Manutenção de 
Equipamentos) e 2 (Biotérios), e cinco no edital CT-Infra 04/2018, para concorrer nas linhas 
temáticas 1 (Ciências Biomédicas); 2 (Engenharias), 3 (Biotecnologia), 4 (Ciências Sociais) 
e 5 (Nanotecnologia). 
 

• Publicação e divulgação dos resultados preliminares das Chamadas Públicas CT-Infra 
03/2018 e CT-Infra 04/2018. A PR2 produziu e enviou à FINEP recursos referentes aos 
projetos não aprovados. 
 

• Acompanhamento da elaboração e encaminhamento das propostas da UFRJ em resposta à 
Carta Convite MCTIC/FINEP/CT-Infra 01/2018. 
 

• Participação da PR-2 em 2018 no Grupo de Trabalho para elaboração da Carta de Serviços 
da UFRJ, colaborando com a construção do sistema para cadastramento dos serviços 
prestados pela instituição.  

 

• Parceria da Divisão de Integração Acadêmica e da Agência UFRJ de Inovação, setores da PR2, 
firmada em 2018, para divulgação de informações e notícias de interesse comum. 

 

• Acompanhamento pela PR-2 do cadastramento de laboratórios da UFRJ no sistema interno 
da PR2 (<app.pr2.ufrj.br/sistemas/appLaboratorio_Formulario>), orientando e 
esclarecendo dúvidas dos coordenadores de laboratórios e visando à inserção de dados no 
sistema interno da PR2, para homologação pelos diretores das unidades. 

 

• Elaboração e manutenção de histórico dos Proinfras 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 
vigentes, realizando a organização e arquivamento de documentos; mantendo o contato 
permanente com a FUJB, a FINEP e professores coordenadores dos diversos subprojetos dos 
Proinfras vigentes; emitindo e recepcionando documentos referentes aos trâmites 
necessários para o desenvolvimento dos Proinfras em execução. 
 

• Atendimento ao corpo social da UFRJ e a interessados em geral, pela Agência UFRJ de 
Inovação, para esclarecimentos sobre patentes, modelos de utilidade, parcerias e 
transferência de tecnologia. 
 

• Participação na organização e envio de dados coletados junto à PR2 e às demais pró-
reitorias e setores da UFRJ, às fundações de apoio (FUJB e COPPETEC) e às agências de 
fomento (CAPES, CNPq, FAPERJ e FINEP) para constituição de indicadores necessários ao 
preenchimento dos formulários referentes aos rankings internacionais - Times Higher 
Education World University Rankings (THE)  e Quacquarelli Symonds World University 
Rankings (QS), Censo INEP e Relatório CPA 2019. 
 

• Elaboração de novo sistema para acompanhamento dos cursos Lato Sensu e Residências 
Médica e Multiprofissional. 

 

• Recebimento e análise pela Agência UFRJ de Inovação e pelo CEPG, de Processos 
relacionados a contratos firmados entre a UFRJ e parceiros públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais, visando à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas 
de transferência de tecnologia de conhecimentos produzidos na UFRJ. 
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• Manutenção permanente da Página Eletrônica da PR2 (<www.pr2.ufrj.br>) e da página no 
Facebook da PR2 (<https://www.facebook.com/pr2ufrj/>), esta última criada em janeiro 
de 2017. 
 

• Publicação periódica na Página Eletrônica da PR2 e/ou na Facebook da PR2 e/ou Boletim 
Informativo da PR2 (<http://www.pr2.ufrj.br/publicacoes>) de documentos produzidos no 
âmbito do CEPG e dos diferentes setores e divisões da PR2;  levantamento, seleção e 
publicação de notícias relacionadas à Pós-graduação e a Pesquisa, tais como conclusões das 
pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-graduação da UFRJ e informações sobre 
prêmios, indicações e resultados de editais, nos quais professores, alunos, técnicos e 
comunidade universitária em geral foram contemplados. 
 

• Desenvolvimento de estratégias para a expansão do alcance da página da PR2 no Facebook, 
que já conta com 1298 seguidores (dado de 21/06/2019). 
 

• Manutenção pela Agência UFRJ de Inovação de página eletrônica (<www.inovacao.ufrj.br>); 
Facebook (<www.facebook.com/inovacao.ufrj>) e  Twitter 
(<www.twitter.com/inovacaoufrj>) e publicação mensal do Boletim Eletrônico enviado por 
mala direta ao corpo social da UFRJ. 
 

• Acompanhamento pela PR-2 do registro formal de grupos de pesquisa da UFRJ no Diretório 
de Grupo de Pesquisa CNPq,  realizando o cadastramento de líderes no sistema do CNPq, a 
partir da demanda do pesquisador e indicação da direção de sua unidade e/ou coordenação 
de Programa de Pós-graduação; a certificação dos grupos de pesquisa no sistema do CNPq 
e concedendo orientação aos professores / pesquisadores sobre o Diretório do Grupo de 
Pesquisas do CNPq. 
 

• Preparação e publicação online e impressa do Livreto de Pós-graduação Stricto Sensu 2017 
e 2018 (versão 2018 disponível em <http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/livreto_stricto_sensu>). 
 

• Preparação e publicação online e impressa do Catálogo dos Laboratórios de Pesquisa da 
UFRJ 2018 (disponível em <http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/catalogo_laboratorio>). 
 

• Atualização e publicação online do “Pós-graduação e a Pesquisa na UFRJ em números”, com 
dados de 2012 a 2018 (disponível em <http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/pos_em_numeros>). 
 

• Preparação e publicação online da “Apresentação Geral. Projeto Institucional de  
Internacionalização da  UFRJ” (disponível em < 

www.pr2.ufrj.br/pdfs/apresentacao_geral_print>). 
 

• Manutenção do espaço virtual “PrInt/UFRJ” para divulgação de notícias e documentos sobre 
o edital institucional de internacionalização da UFRJ (disponível em 
<www.pr2.ufrj.br/pdfs/apresentacao_geral_print>). 
 

• Manutenção do espaço virtual “Avaliação da Pós-graduação” para divulgação de notícias e 
documentos referentes à avaliação dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu pela 
CAPES (disponível em < http://www.pr2.ufrj.br/noticia/1627>). 

6. Relações Interinstitucionais, Acordos, Cooperação e Intercâmbios 
Nacionais e Internacionais 
 

http://www.pr2.ufrj.br/publicacoes
http://www.inovacao.ufrj.br/
http://www.facebook.com/inovacao.ufrj
http://www.twitter.com/inovacaoufrj
http://www.pr2.ufrj.br/pdfs/apresentacao_geral_print
http://www.pr2.ufrj.br/noticia/1627
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• Diálogo permanente com as agências e órgãos de fomento e pró-reitores de outras 

instituições acerca de temas diretamente associados ao financiamento e à avaliação da pós-
graduação e da pesquisa, por meio da participação em reuniões e troca de documentos com 
a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 
a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Fórum de Pró-reitores (FOPROP), a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Fundação José 
Bonifácio (FUJB) e a Frente Rio (Grupo dos Pró-Reitores das IES públicas do Rio de Janeiro 
e da PUC-RIO).  
 

• Discussão, junto com a Diretoria de Relações Internacionais (DRI), de estratégias para 
registro formal de estudantes de mobilidade internacional de pós-graduação na UFRJ 
durante o ano de 2016. 

 

• Elaboração pela CTEP do relatório oficial da UFRJ para Office of Research Integrity (ORI) da 
US Public Health Service (USPHS), em 2016. 

 

• Elaboração pela CTEP, em 2016, de material educativo sobre o tema da ética em pesquisa. 
 

• Reunião com o professor Sébastien Charles, decano do Décanat de la recherche et de la 
création, Université du Québec à Trois-Rivières, em novembro de 2016, com o objetivo de 
estabelecer parcerias acadêmicas em diversos campos do conhecimento. 
 

• Reuniões com a coordenação do Programa de mestrado Erasmus - Crossways in cultural 
narratives – sobre aspectos relacionados à certificação em outubro de 2016; novembro de 
2018 e março de 2019. 

 

• Assinatura, em 2017, do acordo de cooperação com o Colégio Pedro II a fim de que os alunos 
possam realizar atividades de Iniciação Científica na UFRJ.   
 

• Participação da PR2 nas reuniões e apoio técnico e acadêmico, durante o ano de 2017, 
elaboração da proposta de criação do curso de residência Multiprofissional em parceria da 
UFRJ com a Fiocruz. 

 

• Acompanhamento da seleção de alunos de doutorado para a participação no Programa 
Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE) e remanejamento de cotas ociosas em 2017, 2018 
e 2019.3 

 

• Coordenação pelo Núcleo - PrInt - formado por conselheiros do CEPG, docentes de 
diferentes áreas e equipe da PR2 - da elaboração coletiva do Projeto Institucional de 
Internacionalização em resposta ao Edital Capes nº. 41/2017, bem como do recurso ao 
resultado preliminar, em 2018. 
 
 

• Implantação, a partir de novembro de 2018, do Projeto Institucional de Internacionalização 
em resposta ao Edital Capes nº. 41/2017. Foram preenchidas informações nos sistemas 
SICAPES e SCBA da Capes, elaboradas e divulgadas as diretrizes relacionadas ao fluxo de 
processos relacionados a indicações para os benefícios e a submissão de informações à 

                                                           
3 Em 2016 a CAPES não disponibilizou bolsas no âmbito do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE. 
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CAPES por parte dos coordenadores de projetos de pesquisa em cooperação internacional 
no âmbito do projeto coletivo foram acompanhadas.  
 

• Acompanhamento da submissão de proposta da UFRJ, elaborada sob a coordenação do 
Parque Tecnológico, à Chamada Pública CNPq para Doutorado Acadêmico para Inovação – 
DAI, em 2018. 

 

• Estabelecimento de contatos, discussão e elaboração da minuta do acordo de cooperação 
institucional com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O acordo já foi aprovado em 
todas as instâncias  e assinado pela reitoria, faltando a assinatura final da presidência do 
INEA nesta data. 

 

• Reunião com o Adido de Ciência e Tecnologia do Consulado Geral da França no Rio de 
Janeiro, Sr. Philippe Michelon, e a professora Nádia Cormelato, da Diretoria de Relações 
Internacionais da UFRJ, em janeiro de 2019, para discussão sobre ações de cooperação 
acadêmica. 

 

• Elaboração, em fevereiro de 2019, do primeiro relatório parcial do Projeto Institucional de 
Internacionalização em resposta ao Edital Capes nº. 41/2017 que foi encaminhado ao Grupo 
Gestor. 
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7. Projetos e Programas 
 
7.1 Desenvolvimento, Administração e Manutenção de Sistemas:  
 
• Criação de um protótipo para o Banco de Projetos de Pesquisa da UFRJ. 

 
• Refatoração do Kit-Diploma para impressão e registro dos diplomas Stricto e Lato pela PR2. 

 

• Refatoração do Kit-Diploma para registro de Reconhecimento de Diplomas. 
 

• Refatoração do Kit-Diploma para atender à nova portaria MEC 1095/18 e incluir a data de 
credenciamento dos cursos no verso dos diplomas. 

 

• Criação de Sistema para solicitação de registro de diplomas feito pelas Faculdades Isoladas. 
 

• Criação de novos formulários para o sistema Lato-Sensu (Formulário de Efetivação e 
Avaliação). 

 

• Administração e Manutenção do Sistema Intranet da PR2 para ControlDoc, Gerência de 
Laboratórios, SISCEPG, Análise de Processos (Stricto e Lato), Registro de Diplomas, 
Impressão de Diplomas e Certificados, Reconhecimento de Diplomas, Gerência de Cursos, 
Gerência de Notícias da página eletrônica da PR2,  Gerência da Atas e Pautas do CEPG na 
página eletrônica da PR2, Gerência das Portarias de Credenciamento do Curso, Gerência do 
PROAP. 

 

• Ajustes para implantação do novo modelo de folha de ponto da PR2. 
 

• Administração e Manutenção dos acessos aos sistemas (App) da PR2 para cadastro de 
Laboratórios, criação, reestruturação, oferta de turma e relatório final de Curso Lato-Sensu, 
solicitação de Impressão/Registro de Diplomas. 

 

• Ajustes na estrutura e inclusão de dados na página eletrônica da PR2. 
 

• Criação do Servidor para publicar o novo site do PIBIC: pibic.pr2.ufrj.br 
 

• Geração de Sistema para consulta na base de dados PR2. 
 

• Desenvolvimento de Sistema para Extração de dados do Curriculum Lattes, junto ao NCE. 

 
 
7.2- Gestão de projetos: 
 
• Acompanhamento administrativo dos alunos de ensino participantes do Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica e do Programa de Bolsas de Iniciação Científica para alunos do 
Ensino Médio (PIBIC-EM).  
 

• Participação, em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças e a Pró-Reitoria 

de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na criação do Programa de 
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Qualificação Institucional (PQI) por meio da Portaria Nº 7555 de 29 de agosto de 2017. O 

PQI tem como principais objetivos a formação “stricto sensu” em nível de pós-graduação de 

pessoal docente e técnico-administrativo do quadro ativo permanente da UFRJ e apoiar os 

programas de Pós-Graduação “stricto sensu” que admitirem vagas adicionais nos editais 

para ingresso no mestrado e/ou no doutorado para docentes e técnico-administrativos em 

Educação, possibilitando assim a formação de mestres e doutores do quadro de servidores 

da UFRJ. A PR-2 é a responsável pelo acompanhamento acadêmico dos alunos que 

ingressaram na Pós-graduação por meio do PQI.  

 

• Implementação da plataforma computacional de registro e emissão de certificado de pós-

doutoramentos no sistema da PR2 e gestão da adaptação do Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica - SIGA da UFRJ para o devido registro e oficialização dos pós-doutorandos ativos 

na UFRJ, conforme Resolução CEPG 04/2018, que criou o Programa Institucional de Pós-

Doutorado – PIPD. 

 

• Coleta de dados quantitativos sobre pesquisadoras e coordenadoras de laboratórios e seus 
principais temas de pesquisa e elaboração de síntese sobre a presença das mulheres na 
produção científica na UFRJ - 2018. Essa pesquisa foi feita por solicitação da AdUFRJ. 

 

• Coleta de dados pela Agência UFRJ de Inovação sobre as empresas-filhas da UFRJ. Empresa-
filha é a denominação dada a empreendimentos criados por alunos, ex-alunos e pessoas com 
vínculo empregatício com a UFRJ, assim como a negócios cuja atividade principal derive de 
uma inovação licenciada pela universidade - 2018. 
 

• Fomento e apoio à criação de uma rede formada por pessoas relacionadas ao 
empreendedorismo - em suas variadas possibilidades e abordagens - na UFRJ, com especial 
atenção aos docentes que estudam sobre a temática, pela Agência UFRJ de Inovação - 2018. 
 

• Produção pela Agência UFRJ de Inovação de vídeos sobre temas pertinentes à temática da 
Inovação e Propriedade Intelectual, disponibilizados no canal do youtube e no facebook da 
Agência UFRJ de Inovação https://www.facebook.com/inovacaoufrj/ - 2018. 

 

  

https://www.facebook.com/inovacaoufrj/
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8. Reorganização da estrutura administrativa da PR2 
 
• Criação do NAPs - Núcleo de Apoio às Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa, em novembro 

de 2016, com objetivo de dar assessoramento para o desenvolvimento de políticas e apoio 

às diversas divisões da PR2.  

 

• Criação da DINAC - Divisão de Integração Acadêmica, a partir de uma reformulação  da 

Divisão de Pesquisa, em setembro de 2016, com o objetivo de: diversificar e aperfeiçoar os 

mecanismos de comunicação interna e externa à PR-2; coletar, reunir, organizar, divulgar e 

armazenar dados técnicos à pesquisa e aos cursos de pós-graduação; manter, atualizado,  a 

página eletrônica da PR-2 (http://www.pr2.ufrj.br/); exercer outras atividades que 

assegurem a integração acadêmica com as outras pró-reitorias, em especial as acadêmicas, 

com outras instituições e com a sociedade em geral. 

 

• No ano de 2016 foi feita uma alteração no setor de informática, com o deslocamento do 

servidor responsável pelos sistemas desenvolvidos na pró-reitoria para o Naps, com a 

finalidade de aperfeiçoamento e expansão de novos sistemas necessários para a pesquisa e 

a pós-graduação. 

 

• Formação do Setor de Acordos de Cooperação Acadêmica, Técnica, Científica e Cultural da 

PR2 em 2018, para o controle e acompanhamento dos processos de acordo de cooperação 

acadêmica. Foram estabelecidas novas rotinas e modelos de acordos, divulgados na página 

eletrônica (<http://www.pr2.ufrj.br/acordoCooperacao>). 

 

 

  

http://www.pr2.ufrj.br/acordoCooperacao


27 
 

Balanço Final 
 
 
             Como é possível concluir pelos dados acima apresentados, as metas propostas para a 
gestão, no período de junho de 2016 a junho de 2019, foram alvo de diferentes ações, que 
culminaram na aprovação de resoluções, instruções normativas, atração de recursos; 
mudanças na organização administrativa da PR2; concessão de bolsas, etc. Contrapondo os 
dados do relatório às metas propostas, podemos concluir que a grande maioria das metas 
traçadas foram alcançadas ou se encontram em via de se concretizar. 
           O alcance das metas não significa que elas estão totalmente superadas. Grande parte dos 
resultados obtidos, devido às dinâmicas do ensino e da pesquisa na UFRJ, carecem de constante 
acompanhamento para que sejam detectadas eventuais necessidades de expansão ou de 
revisão.  Por outro lado, como desdobramento do trabalho realizado, outras metas foram 
identificadas. Desta forma, continuam sendo desafios: 
 
- a finalização do sistema de informação da produção acadêmica, pesquisa, artístico-cultural e 
projetos (envolvendo patentes, protótipos e desenvolvimento em produtos e processos), 
discriminando as interações e colaborações internacionais sistemáticas, em interfaces com os 
sistemas do MCTI, CAPES (Plataforma Sucupira), CNPq (Lattes, DGP), FINEP e FAPERJ, 
aperfeiçoando, em conjunto com SIBI, a bibliometria na UFRJ; 
- o fortalecimento do Núcleo de Políticas para a Pós-graduação e Pesquisa (NAPs) como setor 
de levantamento e análise de dados concernentes ao ensino e à pesquisa;  
- a elaboração de termos de referência para o registro de patentes que possibilite a participação 
da universidade na aplicação dos conhecimentos produzidos na UFRJ em processos industriais, 
serviços ou na forma de produtos;  
- o fomento, como já foi feito em relação aos programas voltados à  formação de professores e 
à educação básica, para a maior interação entre grupos de pesquisa e programas de pós-
graduação com afinidade temática, como nanotecnologias, biotecnologias, energia, Atlântico, 
mudanças climáticas globais, soberania e segurança alimentar, futuro do trabalho, saúde, arte 
e cultura, entre outros; 
- a criação, em conjunto com Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), de cátedras sobre 
temas emergentes e estratégicos, por meio da colaboração internacional de pesquisadores, 
estudantes e protagonistas sociais, promovendo ambiente acadêmico de intercâmbio e 
cooperação; 
- a promoção das condições favoráveis à elevação dos conceitos dos cursos de pós-graduação 
acadêmicos e profissionais da UFRJ para um patamar mínimo de 4 ao final da próxima avaliação 
quadrienal; 
- a elevação do número de grupos de pesquisa e laboratórios da instituição registrados e 
certificados na PR2 e no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 
- a ampliação das ações de inclusão na Pós-graduação de grupos marginalizados e excluídos 
socialmente e de permanência dos alunos; 
- a ampliação da oferta de Bolsas de Iniciação Científica (Graduação e Ensino Médio) e 
implementação, em consonância com firme perspectiva inclusiva, de uma Política Institucional 
de Iniciação Científica (PIIC). 

 
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019. 
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Anexos 
 
 
 
Anexo 1: Número de processos analisados no CEPG entre junho de 2016 e junho de 2019 
Fonte: Secretaria do CEPG 
 

 Situação CLN CAAC CCDP CCD 

Deferidos 1293 476 694 577 

Indeferidos 281 39 36 19 

Diligência/ 
Ciência 

221 202 128 80 

Total 1795 717 858 676 

 
Legenda: Câmara de Legislação e Normas (CLN) 
               Câmara de Acompanhamento e Avaliação de Cursos de Pós-graduação (CAAC) 
               Câmara de Corpo Docente e Pesquisa (CCDP) 
               Câmara de Corpo Docente (CCD) 
 
 
Anexo 2: Notas dos Programas de Pós-graduação da UFRJ, em dezembro de 2018. 
Fonte: Capes 
 

Programa De Pós-Graduação Modalidade Mestrado Doutorado 
Mestrado 
Profissional 

Administração Acadêmico 6 6 - 

Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento Acadêmico   A 

Antropologia Social Acadêmico 7 7 - 

Arqueologia Acadêmico 4 4 - 

Arquitetura Acadêmico 6 6 - 

Arquitetura Paisagística Profissional  - 4 

Artes da Cena Acadêmico 4 - - 

Artes Visuais Acadêmico 6 6 - 

Astronomia Acadêmico 4 4 - 

Atenção Primária à Saúde Profissional  - 3 

Atenção Psicossocial Profissional  - 3 

Biodiversidade e Biologia evolutiva Acadêmico 5 5 - 

Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva Acadêmico 4 4 - 

Bioquímica Acadêmico 6 6 - 

Biotecnologia Vegetal Acadêmico 6 6 - 

Ciência da Informação - UFRJ-IBICT Acadêmico 4 4 - 

Ciência de Alimentos Acadêmico 5 5 - 

Ciência e Tecnologia de Polímeros Acadêmico 7 7 - 

Ciência e Tecnologia farmacêutica Profissional  - 3 

Ciências (Microbiologia) Acadêmico 7 7 - 

Ciências Ambientais e Conservação Acadêmico 4 4 - 
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Ciências Biológicas (Biofísica) Acadêmico 7 7 - 

Ciências Biológicas (Botânica) Acadêmico 4 4 - 
Ciências Biológicas (Farmacologia e 
Química Medicinal) 

Acadêmico 5 5 - 

Ciências Biológicas (Fisiologia) Acadêmico 7 7 - 

Ciências Biológicas (Genética) Acadêmico 7 7 - 

Ciências Biológicas (Zoologia) Acadêmico 6 6 - 

Ciências Cirúrgicas Acadêmico 4 4 - 

Ciências Contábeis Acadêmico 5 5 - 

Ciências Farmacêuticas Acadêmico 5 5 - 

Ciências Morfológicas Acadêmico 7 7 - 

Clínica Médica Acadêmico 7 7 - 

Clínica Odontológica Profissional  - 4 

Comunicação Acadêmico 7 7 - 

Criação e Produção de Conteúdos Digitais Profissional  - 3 

Dança Acadêmico A   

Design Acadêmico 3 - - 

Direito Acadêmico 5 5 - 

Ecologia Acadêmico 5 5 - 

Economia da Indústria e da Tecnologia Acadêmico 6 6 - 

Economia Política Internacional Acadêmico 4 4 - 

Educação Acadêmico 6 6 - 

Educação em Ciências e Saúde Acadêmico 6 6 - 

Educação, Gestão e Difusão em 
Biociências 

Profissional - - 3 

Educação Física Acadêmico 3 3 - 

Enfermagem Acadêmico 6 6 - 

Engenharia Ambiental Profissional  - 4 

Engenharia Ambiental Acadêmico  4 - 

Engenharia Biomédica Acadêmico 6 6 - 

Engenharia Civil Acadêmico 6 6 - 

Engenharia da Nanotecnologia Acadêmico 4 4 - 

Engenharia de Produção Acadêmico 4 4 - 

Engenharia de Sistemas e Computação Acadêmico 7 7 - 

Engenharia de Transportes Acadêmico 5 5 - 

Engenharia Elétrica Acadêmico 6 6 - 

Engenharia Mecânica Acadêmico 7 7 - 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais Acadêmico 6 6 - 

Engenharia Nuclear Acadêmico 6 6 - 

Engenharia Oceânica Acadêmico 4 4 - 

Engenharia Química Acadêmico 7 7 - 

Engenharia Urbana Profissional  - 4 

Ensino de Biologia em Rede Nacional Profissional  - 4 

Ensino de Física Profissional  - 5 

Ensino de Física - PROFIS Profissional  - 4 

Ensino de História Profissional  - 4 
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Ensino de Matemática Acadêmico 4 4 - 

Ensino de Química Profissional  - 3 

Estatística Acadêmico 5 5 - 

Filosofia Acadêmico 5 5 - 

Física Acadêmico 7 7 - 
Formação Científica para Professores de 
Biologia 

Profissional  - 4 

Formação para a Pesquisa Biomédica Profissional  - 4 
Geociências: Patrimônio 
Geopaleontológico 

Acadêmico 3 - - 

Geografia Acadêmico 7 7 - 

Geologia Acadêmico 5 5 - 

História Comparada Acadêmico 4 4 - 
História das Ciências e das Técnicas e 
Epistemologia 

Acadêmico 3 3 - 

História Social Acadêmico 6 6 - 

Imunologia e Inflamação Acadêmico 6 6 - 

Informática Acadêmico 4 4 - 

Interdisciplinar em Física Aplicada Acadêmico 4 - - 

Interdisciplinar Linguística Aplicada Acadêmico 4 4 - 

Letras Profissional  - 4 

Letras (Ciência da Literatura) Acadêmico 5 5 - 

Letras (Letras Clássicas) Acadêmico 3 3 - 

Letras (Letras Vernáculas) Acadêmico 6 6 - 

Letras Neolatinas Acadêmico 5 5 - 

Linguística Acadêmico 6 6 - 

Linguística e Línguas Indígenas Profissional  - 3 

Lógica e Metafísica Acadêmico 5 5 - 

Matemática Acadêmico 7 7 - 

Matemática em Rede Nacional Profissional  - 5 

Medicina (Anatomia Patológica) Acadêmico 4 4 - 

Medicina (Cardiologia) Acadêmico 5 5 - 

Medicina (Doenças Infecciosas E 
Parasitárias) 

Acadêmico 5 5 - 

Medicina (Endocrinologia) Acadêmico 5 5 - 

Medicina (Radiologia) Acadêmico 5 5 - 

Meteorologia Acadêmico 4 - - 
Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 
Molecular 

Acadêmico 4 4 - 

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas Acadêmico 4 4 - 

Música Acadêmico 4 4 - 

Música Profissional  - 3 

Nanobiossistemas Acadêmico A A  

Neurociência Translacional Acadêmico  5 - 

Nutrição Acadêmico 6 6 - 

Nutrição Clínica Profissional  - 3 

Odontologia Acadêmico 5 5 - 
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Planejamento Energético Acadêmico 6 6 - 

Planejamento Urbano e Regional Acadêmico 6 6 - 

Políticas Públicas em Direitos Humanos Acadêmico 3 - - 
Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento 

Acadêmico 5 5 - 

Produtos Bioativos e Biociências Acadêmico 3 2 - 

Projeto de Estruturas Profissional  - 3 

Projeto e Patrimônio Profissional  - 4 
Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia para Inovação 

Profissional  - 4 

Psicologia Acadêmico 5 5 - 
Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social 

Acadêmico 4 4 - 

Psiquiatria e Saúde mental Acadêmico 5 5 - 

Química Acadêmico 6 6 - 

Química Biológica Acadêmico 7 7 - 

Química de Produtos Naturais Acadêmico 4 4 - 

Química em Rede Nacional (PROFQUI) Profissional  - 4 

Saúde Coletiva Acadêmico 5 5 - 

Saúde Materno-Infantil Acadêmico 3 - - 

Saúde Perinatal Profissional  - 3 

Serviço Social Acadêmico 5 5 - 

Sociologia e Antropologia Acadêmico 7 7 - 

Engenharia de Processos Químicos e 
Bioquímicos 

Acadêmico 6 6 - 

Engenharia de Biocombustíveis e 
Petroquímica 

Profissional  - 3 

Tecnologia para o Desenvolvimento 
Social 

Profissional  - 3 

Teoria Psicanalítica Acadêmico 5 5 - 

Urbanismo Acadêmico 6 6 - 

 
Anexo 3: Programas da UFRJ participantes do Projeto Institucional de Internacionalização em 
resposta ao edital Capes PrInt por temas. 
Fonte: Núcleo de políticas para pós-graduação e pesquisa – PR2 
 

Sustentabilidade e Proteção à Vida 

Bioquímica 

Biotecnologia Vegetal 

Ciência de Alimentos 

Ciências (Microbiologia) 

Ciências Biológicas (Biofísica) 

Ciências Biológicas (Botânica) 

Ciências Biológicas (Farmacologia e Química Medicinal) 

Ciências Biológicas (Fisiologia) 

Ciências Biológicas (Genética) 

Ciências Biológicas (Zoologia) 
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Ciências Farmacêuticas 

Ciências Morfológicas 

Clínica Médica 

Ecologia 

Estatística 

Geologia 

Imunologia e Inflamação 

Medicina (Doenças Infecciosas e Parasitárias) 

Nutrição 

Química 

Química Biológica 

Química de Produtos Naturais 

Saúde Coletiva 
 
 

Sustentabilidade, Crescimento e Combate às 
Desigualdades 

Administração 

Arquitetura 

Artes Visuais 

Astronomia 

Ciências Contábeis 

Comunicação 

Direito 

Economia da Indústria e da Tecnologia 

Educação 

Educação em Ciências e Saúde 

Engenharia Biomédica 

Engenharia Civil 

Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos 

Engenharia de Produção 

Engenharia de Sistemas e Computação 

Engenharia de Transportes 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Engenharia Oceânica 

Engenharia Química 

Filosofia 

Física 

Informática 

Letras (Ciência da Literatura) 

Letras (Letras Vernáculas) 

Letras Neolatinas 

Linguística 

Lógica E Metafísica 
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Matemática 

Planejamento Energético 

Planejamento Urbano e Regional 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social 

Serviço Social 

Urbanismo 
 
Anexo 4: Projetos de Pesquisa em Cooperação internacional vinculados ao Projeto Institucional 
de Internacionalização da UFRJ por tema. 
Fonte: Núcleo de políticas para pós-graduação e pesquisa, divisão da PR2 
 

Sustentabilidade e Proteção à Vida 
Título do Projeto PPG 
Análise do Efeito do Citrato no Metabolismo Hepático 
relacionado a resistência à insulina, metabolismo de 
lipídeos e processo inflamatório 

Ciências Farmacêuticas 

Bases moleculares das doenças prevalentes no século XXI 
para desenvolvimento de novas abordagens preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas 

Química Biológica 

Biotecnologia microbiana: alimentando o mundo, 
conservando ecossistemas e biorremediando ambientes 
impactados 

Biotecnologia Vegetal e 
Bioprocessos 

Biotecnologia vegetal, transformando a energia solar em 
energia alimentar e renovável 

Biotecnologia Vegetal e 
Bioprocessos 

Conhecer a terra para a sustentabilidade da vida Geologia 
Desenvolvimento e validação de modelos 
computacionais operativos para o controle da 
transmissão de tuberculose utilizando suporte social e 
novas tecnologias em unidades de saúde dos BRICS 

Clínica Médica 

Fronteiras da pesquisa em aspectos de biofísica 
ambiental, celular e molecular como suporte para 
intervenções e práticas sustentáveis e de proteção à vida 

Ciências Biológicas (Biofísica) 

Grupo de Pesquisa Internacional (GDPI) Diversidade, 
Evolução e Biotecnologia de Algas Marinhas (DEBAM) 

Ciências Biológicas (Botânica) 

Mecanismos de doenças e o desenvolvimento de novas 
abordagens terapêuticas 

Ciências Biológicas (Fisiologia) 

Modelagem Estatística e Proteção à vida Estatística 
PINS – Projeto Internacional de Nutrição e 
Sustentabilidade 

Nutrição 

Sinergias e trade-offs entre Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável de base ambiental em 
relação aos de base socioeconômica 

Ecologia 

Uso do peixe zebra (Danio rerio) como modelo para 
triagem e seleção de compostos com atividade anti-
infecciosa e antiparasitária 

Ciências Farmacêuticas 

Valorização sustentável da biodiversidade brasileira 
através do isolamento, identificação, síntese e avaliação 
biológica de produtos naturais. 

Química 

Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades 
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Título do Projeto PPG 

A Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos 
aplicada a Estudos de Sustentabilidade 

Engenharia de Processos Químicos 
e Bioquímicos 

A excelência em Física a nível internacional como um dos 
ingredientes do Crescimento Sustentável 

Física 

Arte, pesquisa e experimentação: fluxos modernos e 
contemporâneos 

Artes Visuais 

Cidades Inteligentes 

Engenharia Civil; Engenharia de 
Processos Químicos e 
Bioquímicos; Engenharia de 
Produção; Engenharia de Sistemas 
e Computação; Engenharia de 
Transportes; Engenharia Elétrica; 
Engenharia Mecânica; Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais; 
Engenharia Oceânica; Engenharia 
Química; Informática 

Ciências Básicas em prol do desenvolvimento sustentável 
Engenharia Mecânica; Engenharia 
Oceânica; Engenharia Química; 
matemática 

CITYLABS - Engaging Students with Sustainable Cities in 
Latin America - Problem Based Learning into the 
teaching of architecture, urban planning and engineering 

Urbanismo 

Contabilidade e Sociedade Ciências Contábeis 
Dicionários dos Intraduzíveis Filosofia 
Dimensão subjetiva e cultural das ambiências: 
ferramentas etnotopográficas em arquitetura e 
urbanismo 

Arquitetura 

Direitos Humanos, democracia e desenhos institucionais 
em tempos de crise: o crescimento sustentável como 
forma de combate às desigualdades 

Direito 

Dunamis na História da Filosofia Lógica e Metafísica 

Engenharia aplicada a problemas de ciências médicas e 
biológicas 

Engenharia Biomédica; 
Engenharia de Processos Químicos 
e Bioquímicos; Engenharia de 
Sistemas e Computação; 
Engenharia Química 

Engenharia e Ciência computacional 

Engenharia Civil; Engenharia de 
Sistemas e Computação; 
Engenharia de Transportes; 
Engenharia Elétrica; Engenharia 
Mecânica; Engenharia Metalúrgica 
e de Materiais; Engenharia 
Oceânica; Informática 

Gestão dos serviços de abastecimento de água 
esgotamento sanitário em cidades europeias e 
brasileiras: sustentabilidade, universalidade e equidade 

Urbanismo 
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Gestão e Inovação para a Sustentabilidade Engenharia de Produção 

Linguística e sustentabilidade no Brasil: combatendo as 
desigualdades na Educação Fundamental e fomentando a 
preservação das línguas indígenas 

Linguística 

Mudanças no clima de ondas: investigações em modelos 
físicos 

Engenharia Oceânica 

Mudanças no mercado, crescimento responsável e 
sustentável e diminuição de desigualdade 

Administração 

Mulheres em situação de violência doméstica e urbana no 
Rio de Janeiro e Londres: aspectos da desproteção 

Serviço Social 

Neoliberalismo no Sul Global: transformações no 
território e no planejamento urbano e regional 

Planejamento Urbano e Regional 

Nexo Água-Energia-Alimentos 

Engenharia de Processos Químicos 
e Bioquímicos; Engenharia 
Elétrica; Engenharia Oceânica; 
Engenharia Química; 
Planejamento Energético 

Processos de formação política para o enfrentamento às 
desigualdades em diferentes contextos socioculturais 

Educação em Ciências e Saúde 

Produção e efeitos das desigualdades educacionais: 
dimensões e contextos 

Educação 

Projeto SIENNA Filosofia 
Sustainable Development Goals (SDG) e a New Urban 
Agenda (NUA): equidade, resiliência urbana e 
sustentabilidade socioambiental 

Arquitetura 

Sustentabilidade e Transformação Social: Rumo a Agenda 
2030 

Psicossociologia de Comunidades 
e Ecologia Social 

Sustentabilidade na formação em ciências: pesquisa e 
desenvolvimento de estratégias pedagógicas 
contemporâneas 

Educação em Ciências e Saúde 

Vozes e escritas nos diferentes espaços da língua 
portuguesa 

Letras (Letras Vernáculas) 

 
 
Anexo 5: Previsão de recursos provenientes da Capes para o desenvolvimento do Projeto 
Institucional de Internacionalização da UFRJ por tipo de benefício. 
Fonte: Núcleo de políticas para pós-graduação e pesquisa 
 
 

Benefício Valor 
Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa em 
Cooperação internacional 

R$ 21.307.397,75 

Missões não vinculadas a projetos de pesquisa R$ 3.415.250,00 
Bolsas não vinculadas a projetos de pesquisa R$ 31.500.529,23 
Outras ações R$ 202.580,00 
Total do Projeto R$ 56.425.746,98 
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Anexo 6: Remanejamento de recursos do Edital Capes PrInt realizado pela Capes em maio de 
2019 
 

  Valores 

Nova Duração do Projeto 5 anos 

Total dos Recursos R$ 56.425.747,58 

Recursos Bolsas 2019 Mantidos R$ 8.736.335,87 

Recursos Bolsas 2023 remanejados 
de 2019 

R$ 3.744.143,95 

 
 
Anexo 7:  Solicitaço es de Bolsas PIBIC Bie nio 2016-2018 e 2018-2020 por Centro Universita rio 

Centro 2016-2018 2018-2020 
CCJE 140 145 
CCMN 418 420 
CCS 972 947 
CFCH 357 326 
CLA 274 302 
CT 383 378 
FCC 77 58 
MACAE * 166 192 
XERE M* 58 59 
TOTAL 2845 2827 

 

Anexo 8:  Nu mero de Bolsas PIBIC UFRJ distribuí das nos Bie nio 2016-2018 e 2018-2020 

Tipo de Cota 2016-2018 2018-2020 

CNPq 784* 827* 

UFRJ 1039 1039 

TOTAL 1823 1866 

  
 


