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APRESENTAÇÃO 

 

A UNIGRANRIO, depois de inclinar-se reflexivamente sobre as metas 

alcançadas no último Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ter sido 

submetida à Avaliação Institucional realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em 

2009, e a todos os atos normativos e avaliativos, quer sejam os internos conduzidos 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) ou do ambiente regulatório representado 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), promoveu um 

amplo debate sobre os resultados obtidos na soma destes eventos emoldurando-os 

sob as definições de seu planejamento estratégico para o quinquênio. 

Desta forma, à luz de sua missão, visão de futuro, valores, diretrizes e 

objetivos, aliados à diligente observação de seu ambiente regulatório e ao seu 

compromisso com o projeto educacional cuja proposta é ser gerador de qualidade 

de vida para o público e regiões alcançadas por este, em 3 de outubro de 2009, 

coordenados por seu Reitor, a UNIGRANRIO reuniu a sua força de trabalho para 

ratificar as bases de construção do novo PDI. 

O encontro foi conduzido pelo Reitor e Pró-Reitores. Os participantes foram 

divididos em pequenos grupos, a tais cabendo mais uma análise crítica das 

diretrizes propostas e que serviram de base para a reflexão da comunidade 

acadêmica e suas lideranças na construção dos objetivos, metas e planos de ação 

para o período que se avizinha.  

No desfecho da retrocitada, foi promovido um alinhamento do grupo quanto 

às normas definidas pelo MEC, e novamente consultados os documentos que 

nortearam a construção do Plano, quais sejam, o Estatuto, Regimento, PDI 2005-

2009, Relatórios da CPA quanto à avaliação interna institucional, o Projeto Político-

Pedagógico Institucional (PPPI) e apresentado o documento referencial contendo as 

diretrizes pedagógicas e estratégicas da UNIGRANRIO durante o período do 

planejamento.  

Os resultados esperados foram alcançados. Finalizou-se a construção de um 

trabalho coletivo que contou com a participação e o envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica firmemente comprometida com as ações exaradas no 

Plano. 

Em 18 de dezembro de 2009, submetido à aprovação do Conselho de Ensino 

e Pesquisa (CONSEPE), colegiado acadêmico máximo da UNIGRANRIO, o PDI 

2010-2014 foi aprovado (Resolução CONSEPE n.º 52/09, de 18/12/2009). 
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Em 2012, a instituição cumprindo o seu ciclo de planejamento anual realizou 

uma revisão do seu planejamento estratégico, que gerou para o PDI aditamentos no 

quadro de metas. Inicialmente em relação à forma, inserindo-as dentro de uma 

metodologia que permitirá um melhor acompanhamento de suas realizações, mas, 

sobretudo e de forma mais relevante à inclusão de novos cursos, buscando suportar 

novos desafios de desenvolvimento econômico e social da região onde a Instituição 

encontra-se inserida.  

Esta versão aditada foi submetida ao Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE) e aprovada em 05 de julho de 2012 (Resolução CONSEPE nº 16/12, de 

05/07/2012). 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL DA UNIGRANRIO 

1.1 Histórico Institucional 

 

A história da UNIGRANRIO começou em 1970, ano em que foi criada, por 

educadores, a Associação Fluminense de Educação (AFE) sob a inspiração e 

liderança do Prof. José de Souza Herdy. A AFE foi fundada para ser a entidade 

mantenedora inicialmente do Instituto Superior de Estudos Sociais (ISES, com 

implantação, em 1972, de seus primeiros cursos superiores: Administração e 

Ciências Contábeis), da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Grande Rio 

(Grande Rio, com implantação, em 1973, dos cursos de Pedagogia e Letras); da 

Faculdade de Ciências da Saúde Grande Rio [“FACISA”, com os cursos de 

Odontologia (1980), Enfermagem (1981) e Farmácia (1985)], posteriormente 

unificados em Faculdades Unidas Grande Rio (UNIGRANRIO). A tais cursos, foram 

posteriormente acrescentados os de Ciências Biológicas (Licenciatura e 

Bacharelado), Matemática (Licenciatura) e Química [Bacharelado na Modalidade 

Tecnológica (Química Industrial)]. 

Quando o professor José de Souza Herdy faleceu, em 1989, o projeto de 

reconhecimento da UNIGRANRIO como universidade já estava delineado (em 1976 

um projeto já fora muito bem elaborado), tendo deixado consolidados os seus ideais 

como educador e montada toda uma sólida estrutura que possibilitou a continuidade 

da obra educacional. Eleito para tal, assumiu a direção da Instituição o seu filho, o 

Professor Arody Cordeiro Herdy, que coordenou todo o processo de reconhecimento 

das Faculdades Unidas Grande Rio como Universidade. O ato de reconhecimento 

se deu pela Portaria Ministerial n.º 940, assinada pelo Ministro Murílio de Avellar 

Hingel, publicada no Diário Oficial da União de 17 de junho de 1994. No dia 26 de 

junho de 1994, no mesmo local e na coincidente data em que se verificou a aula 

inaugural da primeira unidade de ensino superior da AFE, foi oficialmente instalada a 

Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy, empossados os seus 

colegiados superiores e seu primeiro Reitor, Prof. Arody Cordeiro Herdy. 

No mesmo ano de seu reconhecimento, a Universidade criou os cursos de 

Bacharelado em Ciências da Computação, posteriormente denominado Sistemas de 

Informação, Bacharelado em Direito, Licenciatura em Informática e Bacharelado em 

Secretariado Executivo.Em 1995, vieram integrar este elenco o curso de 

Bacharelado em Medicina Veterinária e a habilitação Português – Espanhol do curso 

de Licenciatura em Letras. Os anos 1990 registraram a criação dos cursos de 
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Bacharelado em Medicina e Bacharelado em Fisioterapia (1997), que ampliaram a já 

expressiva atuação da Instituição na área da saúde. No primeiro semestre de 2000, 

a UNIGRANRIO lançou o curso de Licenciatura em Educação Física em 2001, os 

cursos  Bacharelado em Nutrição  e Bacharelado em Serviço Social em 2003. Os 

cursos Bacharelado em Artes Visuais e Licenciatura em História foram lançados em 

2004, Bacharelado em Comunicação Social/ Publicidade e Bacharelado em 

Engenharia de Produção foram lançados em 2006, o curso Bacharelado em 

Engenharia de Petróleo e Gás foi criado em 2007. O curso de Bacharelado em 

Educação Física foi lançado em 2010, Bacharelado em Química em 2011 e os 

cursos de Bacharelado em Teologia, Bacharelado em Engenharia Civil, Bacharelado 

em Comunicação Social/Jornalismo e Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo em 

2012. Na área de formação tecnológica superior foram criados os seguintes cursos: 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2001, com o nome de Tecnologia de 

Processamento de Dados);Tecnologia em Petróleo e Gás (2003);Gestão de 

Recursos Humanos e Marketing (2004);Radiologia e Gestão Ambiental (2005); 

Logística e Estética e Cosmética (2006);Design de Moda, Design Gráfico, Gestão 

Financeira e Rede de computadores (2011). 

O presente PDI prevê a instalação de vários outros cursos no período de 

2010 a 2014. 

A Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy – 

UNIGRANRIO, comprometida com sua realidade histórica, vem, ao longo de sua 

trajetória, desenvolvendo a obra educacional, sonho de seu idealizador, professor 

José de Souza Herdy, oferecendo ensino comprometido com a natureza de sua 

clientela, suas necessidades e, também, com as exigências do mercado.  

Um projeto sólido de universidade, resultado de mais de 42 anos de 

experiência educacional, tem alcançado êxito reunindo profissionais competentes 

para a condução de sua filosofia e alcance pleno de seus propósitos. A promoção da 

qualidade de vida é a grande missão assumida pela Universidade que ora se 

sustenta em três grandes e modernos pilares: SUSTENTABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO e EMPREGABILIDADE. Tais pilares estão 

obrigatoriamente presentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que a 

levam para além da sala de aula, incluindo-se, também, neste contexto, os 

indispensáveis projetos de ações de Responsabilidade Social que a apresentam 

como instituição afinada com os ditames do Século XXI. 

A UNIGRANRIO entende que uma universidade, mais que oferecer cursos de 

formação e pós-formação universitária, precisa considerar a evolução tecnológica e 
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as constantes mudanças ocorridas no ambiente social e seus reflexos no 

profissional. Não pode, portanto, deixar de estar atenta à satisfação das expectativas 

e anseios da população ao seu redor, pois seu funcionamento só pode ter real 

significado se estiver a serviço dessa comunidade. Foi com essa maneira de agir 

que a UNIGRANRIO se tornou um marco na história do Grande Rio e de Duque de 

Caxias em particular, onde se localiza a sua Sede. Atualmente, conta além da sua 

sede, com mais seis Campi: Campus II, localizado na Zona Central da capital do 

Estado; O Campus III, no Distrito de Imbaú, na cidade de Silva Jardim, Os Campus 

IV em Magé (RJ); O Campus V em São João de Meriti(RJ), o Campus VI em Macaé 

e o Campus VII em Nova Iguaçu.Os Campi dispõem de quatro unidades externas 

que a estes se agregam: Barra da Tijuca e Carioca  (RJ); Casimiro de Abreu (COCA) 

e Santa Cruz da Serra. 

  

2. ALICERCES PARA O PDI 2010 – 2014 
 

2.1. Missão, Visão e Valores Institucionais 

 

2.1.1. Missão  

“Promover a qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo 

educacional”. 

 

2.1.2. Visão Institucional 

“Ser uma Instituição que entrega valor à sociedade, empenhando-se na oferta 

de uma educação que participe ativa e permanentemente das comunidades em que 

se insere e atue como agente de transformação social por meio de seus projetos de 

ensino, pesquisa e extensão”. Em resumo, a visão institucional num caráter de 

perenidade é traduzida em seu lema “Ir Além da Sala de Aula”. 
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2.1.3. Valores Institucionais 

“São valores vivenciados pela UNIGRANRIO: Fé, Liberdade, Paz, 

Solidariedade, Honestidade, Justiça, Dignidade, Tolerância e Ética”.  

2.3. OBJETIVOS E METAS 

2.3.1. Objetivos Institucionais 

“Reza-se por milagres, trabalha-se por resultados”  
(Santo Agostinho) 

 
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 no 

desenvolvimento de suas atividades, com suas diretrizes pedagógicas e missão 

institucional, os objetivos e metas constantes do PDI da UNIGRANRIO foram 

desenvolvidos a partir de discussões promovidas por sua administração superior 

com a comunidade acadêmica sobre a vinculação dos objetivos corporativos 

definidos para o seu Planejamento Estratégico, vinculados às funções de Ensino, 

Pesquisa e Extensão que caracterizam a ação da universidade. Neste contexto, 

foram ouvidas as lideranças acadêmicas, os alunos e a comunidade em geral, tendo 

como marco referencial a reunião de 3 de outubro de 2009, conduzida pela 

administração superior da Instituição, cujo resultado foi a consolidação das 

definições com base na convergência dos objetivos que conduzirão o destino da 

universidade para os 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, nos objetivos corporativos, 

institucionais, diretrizes pedagógicas e, sobretudo, na centralidade de seus 

propósitos à missão institucional, sua visão de futuro e aos valores por ela 

vivenciados.  
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2.3.1.1. Objetivos Gerais 

A partir das funções Ensino, Pesquisa e Extensão, suportadas 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 as competências, habilidades e atitudes requeridas pela 

sociedade, buscando atender às exigências da formação e da 

educação continuada. 

2.3.1.2. Objetivos Específicos e por Área 

 

 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, sócio-cultural e de saúde;  

 Desenvolver políticas que respondam às exigências de gestão, de 

ações sócio-ambientais, 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 e participativos;  

 

 

Os objetivos foram elencados por área de atuação para facilitar a construção 

dos planos de ação, a partir das metas que a eles precedem. 
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2.3.1.2.1 Objetivos para a Área de Graduação 

 

 Contribuir para que a UNIGRANRIO exerça a sua missão de promover a 

qualidade de vida; 

 Desenvolver ações que contemplem a responsabilidade social da 

UNIGRANRIO, amparada em valores nos quais se assentam a 

sustentabilidade, a empregabilidade e o empreendedorismo, como 

adrede conceituados no PDI. 

 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. 

 Promover entre si a integração acadêmica, articulando também o ensino com 

as atividades da pós-graduação, da pesquisa e da extensão;  

 Consolidar o processo de avaliação institucional interna e promover a sua 

avaliação externa, como forma de contribuir para a elevação de sua 

qualidade;  

 Diligenciar para que os resultados das autoavaliações e das avaliações 

patrocinadas pelo Ministério da Educação reflitam graus de excelência; 

 Instituir a revisão geral dos currículos, buscando integração, atualização, 

adequação e redimensionamento;  

 Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de novos cursos de 

graduação em áreas afins e que estejam direcionados ao desenvolvimento 

técnico-científico das regiões geográficas sob influência da UNIGRANRIO;  

 Ampliar e fortalecer os programas de iniciação científica e tecnológica, e os 

programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do aluno de graduação;  

 Avaliar e consolidar os cursos de graduação em funcionamento nos demais 

campi; 

 Implantar programa de ensino a distância, em suas várias modalidades, como 

modo de ampliar o seu universo de atendimento; 

Articular o ensino de graduação com o Colégio de Aplicação (CAP), 

executando programas especiais voltados para a reversão do quadro da 

educação fundamental e média;  
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Objetivos para a Pós-Graduação 

Os componentes básicos, admitidos como parâmetros para articulação da 

PROPEP com a comunidade da UNIGRANRIO, são as atividades de pós-graduação 

e pesquisa, com inserção social e atendimento à política do sistema de avaliação do 

ensino superior, notadamente em seus aspectos relacionados com o PDI, o PPPI, a 

FAPERJ, a CAPES e o CNPq. Portanto, as prioridades da Proposta de Ações estão 

diretamente relacionadas com os eixos estratégicos que norteiam o PDI (2010-

2014). 

 Modernizar e consolidar a Pós-Graduação Lato Sensu, atuando em 

articulação com os gestores das unidades e coordenadores de cursos para 

ampliar a base de oferta desse tipo de produto no mercado;  

 Avaliar o desempenho dos docentes dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu por meio da produção científica. 

2.3.1.2.2 Objetivos para a Pesquisa 

 Aumentar o número de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq;  

 Integrar docente-pesquisador em propostas multidisciplinares;  

 Atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um ambiente 

favorável à pesquisa nas unidades acadêmicas, fortalecendo aspectos de 

localização e sócioeconômicos dos diversos Campi;  

 Fortalecer as atividades de pesquisa e pós-graduação em áreas estratégicas 

para a UNIGRANRIO;  

 Elevar a quantidade de pesquisas cadastradas na UNIGRANRIO, 

controlando-as por meio de produção científica;  

 Avaliar o desempenho dos grupos de pesquisa certificados pela 

UNIGRANRIO, por meio de publicações;  

 Divulgar os grupos de pesquisa no sítio da UNIGRANRIO, com dados 

fornecidos pelos líderes de grupo;  

 Incentivar a apresentação de trabalhos dos docentes em eventos de caráter 

nacional e internacional;  

 Incentivar a publicação de trabalhos dos docentes em periódicos;  

 Divulgar os trabalhos de pesquisa do Programa de Iniciação Científica por 

meio da participação discente em eventos;  

 Negociar, com interessados nos resultados da pesquisa, o apoio, público e 

privado, para bolsas do PIIC;  
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 Incentivar docentes e seus respectivos grupos de pesquisa a buscar recursos 

nas agências de fomento.  

 Atrair para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu docentes 

pesquisadores de reconhecida qualificação, elevada produção intelectual e 

prestígio na comunidade científica nacional. 

2.3.1.2.3 Objetivos para a Extensão e Responsabilidade Social 

 

 Sedimentar a extensão universitária como locus privilegiado da construção de 

uma universidade socialmente responsável;  

 Promover a democratização da cultura científica, artística e humanística para 

viabilizar uma relação transformadora entre Universidade e a sociedade; 

 Contribuir para a permanência e o fortalecimento da memória social por meio 

da preservação, criação e divulgação de acervos de valor histórico e cultural; 

 Implementar as ações de Extensão Universitária que contemplem as grandes 

questões político-sociais, tais como: meio ambiente, direitos humanos, cultura 

e desenvolvimento local; 

 Consolidar a PROCE como instrumento de integração/articulação da 

comunidade e do mundo do trabalho com a universidade; 

 Consolidar os pilares que sustentam as diretrizes pedagógicas da 

universidade, através da implantação dos programas de responsabilidade 

social que promovam ações de empreendedorismo, empregabilidade e 

sustentabilidade; 

 Promover a integração com o ensino e a pesquisa. 

2.3.1.2.4  Objetivos para a Educação a Distância 

 

A partir da análise dos resultados obtidos com a avaliação da oferta das 

disciplinas na modalidade semipresencial, são os seguintes os objetivos definidos 

para o NEaD relativos ao quinquênio 2010-2014: 

 

 Ampliar a possibilidade de acesso e a permanência no ensino superior, 

mediante a utilização das tecnologias de informação e comunicação na 

redução das dificuldades tanto de ordem geográfica quanto socioeconômica; 

 Ampliar a oferta de disciplinas semipresenciais nos cursos de Graduação com 

metodologias de ensino focadas no aluno como sujeito do seu aprendizado, 
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que desenvolvam a autonomia e as competências, habilidades e atitudes 

relativas aos estudos, à profissão e à sua própria vida; 

 Promover ensino, pesquisa e extensão utilizando tecnologias de informação e 

comunicação aplicadas à modalidade de Educação a Distância para a 

flexibilização dos currículos; 

 Promover atividades de educação continuada, em nível de extensão, 

aprimoramento acadêmico e pós-graduação, oportunizando a formação 

indispensável ao exercício da cidadania e construção de uma carreira sólida; 

 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; 

 Apoiar as Unidades Acadêmicas na implantação de ações de EAD que 

busquem a melhoria da qualidade das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

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

orientação da Pró-Reitoria de Administração Acadêmica, através da 

ampliação do uso das tecnologias da informação e da comunicação como 

estratégia de aprendizagem.  

 

2.3.1.2.5  Objetivos 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 

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.  
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As unidades especialistas que executam as ações que permitem a gestão 

integrada da instituição estão divididas nas seguintes áreas: Direção dos Campi e 

Unidades, que cuida de toda a infraestrutura física e manutenção, Comunicação 

Interna e Externa, Gestão de Pessoas, Gestão Acadêmica, Gestão Financeira e 

orçamentária e Tecnologia da Informação. 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. 

2.3.1.2.5.1 Patrimônio dos Campi e Unidades 

 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;  

 Reavaliação de bens patrimoniais; 

 Melhoria da oferta e do controle dos serviços de segurança, inspetoria, 

limpeza, manutenção, mensageria, transporte e malote. 

 

2.3.1.2.5.2 Comunicação Interna e Externa 

 Dar maior visibilidade externa às ações internas da instituição, principalmente 

no que diz respeito à sua produção científica e atividades de responsabilidade 

social; 

 Aumentar o poder de captação de novos alunos; 

 Melhorar continuamente a capacidade de comunicação e informação do 

Portal UNIGRANRIO; 

 Favorecer a comunicação entre departamentos e unidades geográficas; 

 Promover a comunicação com os egressos; 

 Promover pesquisas de mercado; 

 Levar informações das diversas atividades da UNIGRANRIO às escolas de 

ensino médio, promovendo palestras, seminários e eventos; 

 Realizar eventos diversos que promovam o encontro de interesses da 

comunidade acadêmica com os interessados nas atividades desenvolvidas 

pela universidade; 
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 Preparar informações que promovam as ações da UNIGRANRIO na 

imprensa; 

 Cuidar da sinalização dos campi e unidades, bem como da produção do 

material gráfico de comunicação; 

 Criar produtos e serviços que possam favorecer o vínculo entre os discentes, 

os egressos e a universidade. 

 

2.3.1.2.5.3 Tecnologia da Informação 

 Criar Plano Diretor de Informática; 

 Ampliar a capacidade e velocidade de comunicação em rede nos campi e 

unidades; 

 Ampliar grau de automação dos sistemas e o nível de autoatendimento; 

 Prover mecanismos de inteligência de dados para construção de cenários 

decisoriais. 

 

2.3.1.2.5.4 Biblioteca 

 Acompanhar o crescimento físico da Instituição provendo aquisição de acervo 

e estrutura necessária à boa prestação de serviços à comunidade acadêmica; 

 Manter-se atualizada para prover as necessidades de informações dos 

usuários das Bibliotecas; 

 Estimular a leitura e a frequência da comunidade acadêmica às Bibliotecas; 

 Continuar o processo de automatização dos serviços oferecidos; 

 Ampliar a integração com outras bibliotecas, no Brasil e exterior.  
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2.3.1.2.5.5 Finanças 

 Ampliar fontes de captação de recursos visando redução de custos e fontes 

não onerosas; 

 Integrar todos os sistemas de apoio que gerem compromissos fiscais / 

financeiros para a Instituição; 

 Integrar informações contábeis e financeiras; 

 Ampliar o suporte de informações financeiras para a melhoria das projeções e 

análise de novos projetos; 

 Melhorar as condições de compra dos insumos; 

 Revisar os contratos; 

 Controlar os níveis de inadimplência; 

 Melhorar e monitorar controles gerenciais; 

 Buscar / desenvolver mecanismos de financiamento ao aluno. 

 

2.3.1.2.5.6 Gestão de Pessoas 

O Modelo de Gestão de Pessoas da UNIGRANRIO tem como objetivo geral 

alinhar, engajar e avaliar todos os seus funcionários, corpo docente e técnico- 

administrativo à estratégia da Universidade para a realização da sua missão e de 

seus resultados qualitativos e quantitativos. Os objetivos a seguir foram 

estabelecidos para atender a quatro direcionadores para a gestão de pessoas: 

atração de talentos, avaliação de performance, educação corporativa e 

administração de pessoal. 

Como objetivos específicos, destacamos: 

 Contribuir efetiva e estrategicamente para os objetivos e resultados da 

Universidade; 

 Monitorar o clima organizacional e propor ações de alinhamento aos valores e 

objetivos da Universidade; 

 Propor políticas e diretrizes de gestão estratégica de pessoas; 

 Atuar no processo de profissionalização da Organização, desenvolvendo as 

lideranças para atuarem na instalação de uma cultura de gestão empresarial 

e conquistarem o engajamento de todos os colaboradores;  

 Implementar programas de avaliação de performance e gerir seus 

consequentes planos de desenvolvimento individual e de equipe, o 

planejamento de carreira, sucessão e recompensa;  
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 Desenvolver e acompanhar programas de atração, retenção e 

desenvolvimento de talentos; 

 Implantar um núcleo educação corporativa, que amplie as perspectivas de 

crescimento pessoal e profissional de todos os colaboradores;  

 Gerir a administração de pessoal em seus aspectos legais e sindicais, 

viabilizando as contratações e movimentações de pessoal, bem como os 

acordos trabalhistas. 

2.3.1.2.6 Objetivos para a Avaliação Institucional 

 

 Analisar a consistência e coerência entre a missão, a visão, os valores e 

políticas institucionais, através do exercício permanente da autoanálise; 

 Estabelecer na comunidade acadêmica a cultura da autoavaliação através do 

uso sistemático de mecanismos de avaliação, de modo a produzir a 

consciência das forças e das fraquezas institucionais na realização de sua 

missão, gerando o sentido de urgência necessário à aplicação das correções 

de rumo e soluções de intervenção, bem como da expansão e fortalecimento 

das suas potencialidades; 

 Conhecer melhor a universidade, as diferenças e sinergias entre os seus 

diversos públicos de interesse e como se inter-relacionam as atividades 

acadêmicas em suas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

 Estimular o crescimento pessoal, coletivo e individual através da prática 

sistemática da autoavaliação;  

 Legitimar o processo de auto-avaliação através do estímulo à 

representatividade e à participação de toda a comunidade de interessados na 

universidade; 

 Atender à legislação em vigor contribuindo, no âmbito de sua atuação, para a 

melhoria da qualidade do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 
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Objetivos para a 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 

autoentitular-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. São objetivos da 

expansão física e territorial da UNIGRANRIO: 

Consolidar o projeto educacional na região Metropolitana do Rio de Janeiro 

com aumento de sua participação na Baixada Fluminense; 

Estabelecer e organizar novas unidades acadêmicas vinculadas aos campi 

estatutariamente reconhecidos; 

Ampliar a capacidade instalada nos campi e unidades; 

Atuar em parceria com outras instituições de ensino superior onde haja 

convergência de valores, objetivos e identificação de sinergias. 
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2.3.1.3. Objetivos Estratégicos 

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

aferição de seu desempenho, a UNIGRANRIO formulou quatro objetivos 

estratégicos de longo prazo e que serão perseguidos ao longo da vigência deste 

PDI: (a) Crescimento; (b) Fortalecimento da Imagem Institucional, (c) Gestão 

Profissional e (d) Rentabilidade em suas operações. 

 O crescimento há de 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 se consolidará com a integração real entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Anseia-se por uma apresentação de plano de trabalho 

integrado e único, elaborado em conjunto pelas pró-reitorias que respondem 

pelas três funções indissociáveis da universidade. Já estão previstas revisões 

nos programas, projetos e currículos. A imagem forte se consagrará com a 

obtenção de conceitos nunca inferiores a 3 (três) nos indicadores levantados 

pelo MEC. 

 A gestão profissional considerará 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. 

 A desejada e indispensável rentabilidade será fruto do crescimento da 

Instituição, da sua imagem forte e de uma permanentemente atualizada 

gestão profissional. Como uma das medidas do desempenho institucional, ela 

será o objetivo balizador de decisões que impliquem em desperdícios de 

recursos, de modo que os resultados revertidos para a manutenção dos fins 

institucionais possam alcançar ainda mais pessoas na realização da missão 

da UNIGRANRIO. 

Os objetivos refletem o reconhecimento da Universidade das mudanças do 

mercado, do foco no valor para o discente, e de fortalecer cada vez mais os seus 

pontos fortes, distinguindo-se pela busca incansável da maneira ideal de obter 

resultados com ética, disciplina e organização, fazendo melhor aquilo que já se faz 

bem. 
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2.3.2. METAS 

2.3.2.1 PILAR IMAGEM 

2.3.2.1.1. Graduação: 

 

 

Tabela 17 – Metas Pilar Imagem Graduação

META PRAZO FINAL STATUS

Atualizar os projetos pedagógicos dos 47 cursos de graduação  

com base nos pilares institucionais (sustentabilidade, 

empregabilidade, empreendedorismo e responsabilidade social) e 

que contemplem em 100% as diretrizes curriculares vigentes, 

objetivando a formação cidadã.

jun/12 EM ANDAMENTO

Obter conceitos igual ou maior que 4 nas avalições do MEC para 

os cursos classificados como 4 e conceito igual ou maior que 3 

para os cursos classificados como 3.

No último 

ciclo do 

ENADE de 

cada curso 

EM ANDAMENTO

Obter na autoavaliação institucional nível de satisfação médio do 

discente igual ou maior que 80%.
jan/14 EM ANDAMENTO

Atingir nos cursos de graduação e superiores de tecnologia 

reconhecidos 20% de disiciplinas com carga horária total na 

modalidade EaD.

jan/14 EM ANDAMENTO

Os programas corporativos que fazem parte das atividades 

curriculares complementares devem ser em pelo menos  50% de  

Responsabilidade Social

jan/14 EM ANDAMENTO

Aumentar em 15% a percepção satisfatória do mercado de trabalho 

em relação ao nossos cursos visando o aumento da 

empregabilidade dos nossos alunos.

dez/14 EM ANDAMENTO

Garantir que pelo menos 20% das atividades curriculares sejam 

atividades práticas e extramuros.
jun/12 EM ANDAMENTO

Melhorar em  15% o índice de percepção do aluno em relação a 

didática do docente na autoavaliação institucional dos cursos de 

graduação.

dez/12 EM ANDAMENTO
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2.3.2.1.2 Pós-Graduação: 

 

Tabela 18 – Metas Pilar Imagem Pós-Graduação 

  ÁREA META 
PRAZO 

FINAL
STATUS

LATO SENSU
Garantir na pesquisa de nível de satisfação médio do discente 

LATO SENSU  valor igual ou maior que 80%.
dez/14 EM ANDAMENTO

LATO SENSU

Realizar a avaliação curricular de 100% dos cursos e  atualizar 

quando necessário,  visando excelência dos Cursos Lato Sensu e 

alinhamento com as necessidades de mercado.

jan/14 EM ANDAMENTO

PÓS-

GRADUAÇÃO

Celebrar pelo menos 2(dois) contratos e/ou convênios com instituições 

internacionais para fins de intercâmbio de docentes e de intercambio 

discentes.

jan/14 INICIADA

STRICTO 

SENSU
Elevar o conceito dos mestrados para maior que 3. jan/14 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU

Produzir em média dois artigos por docente, por ano, para os 

programas de mestrado, em veículos classificados no Qualis no 

mínimo B4.

Dez/14. EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU

Aumentar em 15% a Participação de docentes em bancas como Ad 

Hoc, em programas de cooperação nacional e internacional dos 

PPGs.

Dez/14. EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU
Aumentar a oferta de bolsas de IC para 120 por ano dez/12 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU
Aumentar a oferta de bolsas de ICJr para 25 por ano dez/12 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU
Aumentar a oferta de bolsas de pesquisa  para 120 por ano dez/14 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU

Atingir nota no mínimo 3 nas avaliações do MEC em produção e 

iniciação científica em pelo menos 80% dos cursos de graduação e 

nota 4 na pós -graduação.

 Jan/2014 EM ANDAMENTO
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2.3.2.1.3 EaD: 

 

 
Tabela 19 – Metas Pilar Imagem EaD 
 

2.3.2.1.4 Extensão e Responsabilidade Social 

 

 
 

Tabela 20 – Metas Pilar Imagem Responsabilidade Social 

 

META PRAZO FINAL STATUS

Melhorar a percepção dos alunos em 10p.p. em relação as 

disciplinas semipresenciais  na autoavaliação da CPA
dez/14 EM ANDAMENTO

Tirar pelo menos 3 na nota de pesquisa de percepção da marca 

UNIGRANRIO on-line discente e docente.
dez/14 NÃO INICIADO

Garantir nota 5 em infraestrutra no questionário do ENADE nos 

cursos em EAD
jan/14 NÃO INICIADO

META PRAZO FINAL STATUS

Aumentar em 15% a participação dos acadêmicos em atividades 

de extensão, vinculando-as a ações que promovam a 

sustentabilidade, a empregabilidade e o empreendedorismo;

jan/14 EM ANDAMENTO

Credenciar pelo menos 5 programas de Responsabilidade Social 

da Unigranrio em organismos de destacada acreditação
Dez/2014. INICIADA

Realizar pelo menos uma parceiria entre a  empresa Jr (MultiJr)  

com orgãos públicos ou privados.
jan/14 EM ANDAMENTO
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2.3.2.1.5.  Áreas Funcionais 

 

Tabela 21 – Metas Pilar Imagem Áreas Funcionais  

  ÁREA META PRAZO FINAL STATUS

BIBLIOTECA
Melhorar  a nota de infraesturutua do questionário socioeconomico do 

ENADE nos quesitos relativos a biblioteca (Disponibilidade e atualização do 

acervo, e atendimento), para no mínimo 90% com respostas "A".

Dez/2014. EM ANDAMENTO

BIBLIOTECA Atualizar 100% das bibliografias dos cursos Permanente EM ANDAMENTO

MARKETING Atingir índice de citações positivas nas redes sociais de no mínimo 70% Dez/14. EM ANDAMENTO

MARKETING  Aumentar em 30% a Nota da Pesquisa de percepção  Jan/14 EM ANDAMENTO

RH Garantir 70% de nível de satisfação dos colaboradores. dez/12 NÃO INICIADO

RH
Garantir a presença da  Unigranrio no ranking das 150 melhores instituições 

para se trabalhar
dez/14 NÃO INICIADO

TI
Garantir nota 5 no indicador de infraestrutura relativo a TI no questionário 

sócioeconômico(ENADE)  de forma sustentável.
Dez/14. EM ANDAMENTO

TI Atingir nota 4 no indicador de alunos por micro Dez/14. EM ANDAMENTO
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2.3.2.2. PILAR CRESCIMENTO 

2.3.2.2.1 - Graduação 

 

Tabela 22 – Metas Pilar Crescimento - Graduação 

META PRAZO FINAL STATUS

Ofertar 08 (novos) novos cursos de graduação no Campus Caxias(Engenharia Química, 

Psicologia, Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia Mecânica e Metalurgia, Superior de 

Tecnologia em Design Instrucional ou gráfico, teologia e Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo)

jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 08 (Cursos) novos cursos de graduação no Campus Lapa(Ciências Contábeis, 

Psicologia, Design Gráfico, Moda, Engenharia da Produção,  Tecnólogo em Redes, 

Licenciatura em informática e Serviço Social)

jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 04 (Quatro) novos cursos de graduação no Campus Barra da Tijuca(Superior de 

Tecnologia em Estética e Beleza, Farmácia, Radiologia e Psicologia)
jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 03 (Três) novos cursos de graduação no Campus Carioca (Serviço Social, Recursos 

Humanos e Moda)
jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 04 (quatro) novos cursos de graduação no Campus Magé ( Serviço Social, Superior de 

Tecnologia em Gestão de RH, Pedagogia e Ciências Contábeis)
jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 03 (três) novos cursos de graduação no Campus São João de Meriti ( Serviço Social, 

Logística e RH)
jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 04 (Quatro) novos cursos de graduação no Campus Macaé (Administração, Superior de 

Tecnologia em Gestão de RH, Tecnólogo em Segurança do Trabalho, Serviço Social)
jan/14 EM ANDAMENTO

Ofertar 07 (Sete) novos cursos de graduação no Campus Nova Iguaçu (Administração, Superior 

de Tecnologia em Gestão de RH,Enfermagem, Serviço Social, Ciências Biolósgicas, Logística, 

radiologia)

jan/14 CONCLUIDO

Reduzir a evasão escolar total em 5 p.p de 17% para 12% jan/14 NÃO INICIADO

Implantar pelo menos 2(duas) novas unidades/campi de acordo com plano de expansão. jan/14 NÃO INICIADO
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2.3.2.2.2 – Pós-Graduação 

 

 

Tabela 23 – Metas Pilar Crescimento – Pós - Graduação 

  ÁREA META PRAZO FINAL STATUS

LATO 

SENSU
Implantar pelo menos 2(dois) cursos de educação corportativa dez/12 NÃO INICIADO

LATO 

SENSU

Aumentar a participação de matrícula para 10% do total da IES ou 

para 2.700 alunos matriculdos no lato sensu.
dez/14 EM ANDAMENTO

LATO 

SENSU

Aumentar em 50% a oferta de cursos lato sensu, aperfeiçoamento, 

atualização e especialização.
dez/14 EM ANDAMENTO

LATO 

SENSU

Realizar 10 parcerias com empresas e governos em capacitação e 

educação continuada( Universidades Corporativas)
dez/14 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU

Implantar dois novos mestrados, sendo um acadêmico (Obs. Sendo 

um Direito)
dez/13 INICIADA

STRICTO 

SENSU

Implantar pelo menos um curso de Doutorado e manter pelo menos 

os 03(Três) de Mestrados
dez/13 EM ANDAMENTO

STRICTO 

SENSU

Ofertar 20% de gratuidade(bolsas de 100%)  por ano, para alunos  

de mestrado
dez/14 NÃO INICIADO
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2.3.2.2.3 - EaD 

 

Tabela 24 – Metas Pilar Crescimento – EaD

META PRAZO FINAL STATUS

Credenciar a UNIGRANRIO junto ao MEC para oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação na modalidade a distancia.
dez/12 EM ANDAMENTO

Ofertar pelo menos 1(um) curso de graduação em administração,  

na modalidade de EaD
dez/12 EM ANDAMENTO

Ofertar pelo menos 3(três) cursos de Pós-graduação lato sensu na 

modalidade de EaD:Gestão estratégica de Negócios e pessoas; 

Gestão de Marketing e Gestão Empresarial.

dez/13 NÃO INICIADO

Ampliar em pelo menos 2(dois) cursos de graduação na 

modalidade a distancia: Pedagogia e História
dez/13 NÃO INICIADO

Ofertar pelo menos 4(quatro) cursos graduação tecnologica na 

modalidade de EaD:Processos Gerenciais; Gestão de RH; 

Marketing e Gestão Comercial

dez/13 NÃO INICIADO

Possuir pelo menos 15 polos de apoio presencial, respeitando a 

questão da viabilidade econômica e as diretrizes do MEC.(Sede 

(Duque de Caxias); Polo Santa Cruz da Serra; Polo São João de 

Meriti;Polo Nova Iguaçu;Polo Magé;Polo Rio de Janeiro I 

(Lapa);Polo Rio de Janeiro II (Carioca);Polo Rio de Janeiro III (Barra 

da Tijuca); Polo Silva Jardim;Polo Macaé).

dez/14 NÃO INICIADO

Ampliar em pelo menos  4(quatro) cursos de lato sensu na 

modalidade de EaD: Mídias Educacionais; Metodologia do Ensino 

Superior; Gestão Educacional e Gestão Pública.

dez/14 NÃO INICIADO

Ampliar em pelo menos 3(três)  cursos de graduação Tecnológica 

na modalidade EaD: Processos escolares; Secretariado e Eventos.
dez/14 NÃO INICIADO

Ampliar em pelo menos 3(três)  cursos de graduação na 

modalidade EaD: Matemática; Letras e Ciências Biológicas
dez/14 NÃO INICIADO

Implementar 5 cursos novos de extensão a distância dez/12 EM ANDAMENTO

Ampliar em pelos menos 10 a oferta de cursos de extensão a 

distância
dez/14 NÃO INICIADO

 Atingir 5.000 alunos matriculados(Ativos) em cursos em EaD dez/14 EM ANDAMENTO
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2.3.2.2.4 – Extensão e Responsabilidade Social 

 

Tabela 25 – Metas Pilar Crescimento – Responsabilidade Social 

 

2.3.2.2.5 – Áreas Funcionais 

 

Tabela 26 – Metas Pilar Crescimento – Áreas Funcionais 

META PRAZO FINAL STATUS

Implantar de pelo menos 15 cursos novos na modalidade EaD oferecidos via 

website
Dez/14. NÃO INICIADO

  ÁREA META PRAZO FINAL STATUS

MARKETING
Aumentar em 2 pontos percentuais o índice de conversão (inscritosX 

matriculados), passando para 28%(Em média).
Dez/14. EM ANDAMENTO

MARKETING Atingir o número de 9.862 matriculados no vestibular/ano Dez/14. EM ANDAMENTO

PROAD Aumentar em 15% a contratação para vagas de estágio Dez/14. EM ANDAMENTO

PROAD Implantar  novo campus  em Nova Iguaçu Dez/14. CONCLUIDO

PROAD Implantar um novo Campus em Nilópolis Dez/14. NÃO INICIADO

TI
Garantir a TI para suportar  crescimento e novo modelo de negócios da Pós-

Graduação Lato Sensu
Dez/14. NÃO INICIADO
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2.3.2.3. PILAR GESTÃO PROFISSIONAL 

2.3.2.3.1 EAD 

 

Tabela 27 – Metas Pilar Gestão Profissional – EaD 

 

2.3.2.3.2 Extensão e Responsabilidade Social 

 

Tabela 28 – Metas Pilar Gestão Profissional – Responsabilidade Social 

META PRAZO FINAL STATUS

Mapear e implantar processos que garantam  a qualidade e 

uniformidade da gestão acadêmica e administrativa em EaD
dez/13 EM ANDAMENTO

Melhorar 10p.p a nota(Média todos os cursos EaD) no relatório 

socioeconômico do ENADE em relação  a percepção do aluno a 

respeito da disponibilidade do tutor em EAD.

dez/14 NÃO INICIADO

PILAR META PRAZO FINAL STATUS

GESTÃO 

PROFISSIONAL

Garantir  que  pelo menos 80% dos programas de 

Responsabilidade Social sejam avaliados visando tranparência 

em seus processos e resultados.

Dez/14. NÃO INICIADO
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2.3.2.3.3 Áreas Funcionais 

 

Tabela 29 – Metas Pilar Gestão Profissional – Áreas Funcionais 

 

  ÁREA META 
PRAZO 

FINAL
STATUS

BIBLIOTECA
Garantir que  100% do acervo da biblioteca esteja de acordo com 

regulamentação do MEC para EaD
Dez/14. EM ANDAMENTO

BIBLIOTECA
Melhorar a avalição da CPA no ítem biblioteca,  em  atendimento 

do usuário, para no mínimo 80% satisfeitos;  
Dez/14. EM ANDAMENTO

BIBLIOTECA
Melhorar a avalição da CPA no ítem biblioteca,  acervo de livros 

da biblioteca, para 80% com no mínimo satisifeitos.
Dez/14. EM ANDAMENTO

DIVISÃO DE 

FINANÇAS

Integrar sistema acadêmico-financeiro com sistema de ERP da 

Instituição
dez/12 EM ANDAMENTO

PLANEJAMENTO
Aumentar para 47% (10 p.p) o sucesso em lançamento de novas 

turmas
dez/13 EM ANDAMENTO

PLANEJAMENTO
Aumentar para 57%(10 p.p) o sucesso em lançamento de novas 

turmas
dez/14 EM ANDAMENTO

MARKETING
Implantar comunicação interna da UNIGRANRIO em 100% dos 

Campi e unidades
dez/13 EM ANDAMENTO

RH
Reduzir em 15%  o índice de docentes carga horário menor ou 

igual 20 horas semanais
dez/14 EM ANDAMENTO

RH

Garantir uma razão mínima de 3 candidatos  por vagas nos 

processos de recrutamento e seleção,  visando garantir a 

captação e contratação de profissionais  aderentes a sua cultura 

e qualificados segundo as competências requeridas pela 

Universidade.

dez/12 CONCLUIDO

RH

Garantir que 100 %  dos funcionários (docentes e administrativos) 

tenham possibilidade de participar de programas de 

desenvolvimento e treinamento, visando transparência nas 

decisões de desenvolvimento e treinamento, desenv. Interno,  

melhoria contínua dos processos e retenção de talentos.

dez/12 CONCLUIDO

RH

Garantir que 100% dos profissionais da UNIGRANRIO sejam 

avaliados de forma estruturada, garantindo a transparência dos 

processos de promoção e demissão e resultados e metas 

acordados .

dez/13 NÃO INICIADO

TI

Disponibilizar sistema de gestão acadêmica e administrativa via 

web que atenda as novas demandas e necessidades da 

instituição.

dez/13 NÃO INICIADO

TI

Otimizar o processo de captação de aluno (Vestibular, 

Transferência e reingresso) de forma a torná-la mais rápido e 

automático.

dez/14 NÃO INICIADO

TI
Diminir Risco de perdas de informações em 15%  buscando a 

atingir as melhores práticas de mercado.
Dez/14. EM ANDAMENTO

TI Melhorar em 30% a performance  de acesso a informação Dez/14. EM ANDAMENTO

TI
Melhorar a performance  de acesso a internet em 30% em todos 

os campi/unidades
Dez/14. EM ANDAMENTO
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2.3.2.4. PILAR RENTABILIDADE 

2.3.3.4.1. Pós-Graduação 

 

Tabela 30 – Metas Pilar Rentabilidade– Pós- Graduação 

 

2.3.2.4.2. Áreas Funcionais 

  

Tabela 31 – Metas Pilar Rentabilidade– Áreas Funcionais 

 

  

  ÁREA META 
PRAZO 

FINAL
STATUS

LATO 

SENSU

Reduzir custos em 10% , através de racionalização de recursos de infraestrutura, 

melhoria de processos, uso intensivo de tecnologia e otimização de recursos 

humanos. Obedecendo o mínimo de 50% de mestres e doutores por curso.

Dez/2014. EM ANDAMENTO

LATO 

SENSU
Diminuir a inadimplência para 10%. Dez/2014. NÃO INICIADO

STRICTO 

SENSU

Aumentar 30% a captação de recursos por meio de editais de pesquisa, consultoria, 

laudos e empresas
Dez/2014. EM ANDAMENTO

  ÁREA META 
PRAZO 

FINAL
STATUS

DIVISÃO 

DE 

FINANÇA

Manter média de fluxo de recebimentos de pelo menos a 92% da receita 

operacional mensal em 100% dos meses.
Dez/2014. EM ANDAMENTO

DIVISÃO 

DE 

FINANÇA

Reduzir em 10% os custos de recursos novos Dez/2014. EM ANDAMENTO

DIVISÃO 

DE 

FINANÇA

Alongar o prazo para o pagamento dos capitais onerosos de terceiros em 48 

meses. 
Dez/2014. CONCLUIDO

DIVISÃO 

DE 

FINANÇA

Aumentar em 10% o financianmento externo em programas /projetos de pesquisa 

e iniciação científica.
Dez/2014. EM ANDAMENTO

RH
Otimizar o custo da folha pagamento buscando atingir o índice de 65% da Receita 

operacional líquida, visando garantir a robutez financeira e efetividade do negócio.
Dez/2013. EM ANDAMENTO

TI
Diminir custo em 20% com aquisição de equipamento e confecção de novos 

laboratórios de informática.
Dez/2014. NÃO INICIADO
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2.4  Diretrizes Acadêmicas e Pedagógicas  

2.4.1 Núcleo INOVADOR (Apoio Metodológico) INOVA 

O Núcleo INOVADOR (Apoio Metodológico) da UNIGRANRIO – Universidade do 

Grande Rio Professor José de Souza Herdy, criado em abril de 2012, está a serviço 

de toda a comunidade universitária na qual também se insere. 

  

Como proposta, assume, dando suporte à Escola de Educação, a implementação de 

ações práticas e exequíveis referentes à inovação de métodos de ensino. Tem por 

objetivo a montagem de um modelo metodológico multidisciplinar, polifônico e 

interativo, utilizando as novas tecnologias e formas de pluralidade a fim de conseguir 

atender as necessidades do dinamismo do processo ensino-aprendizagem 

conforme orientações emanadas das DCNs. 

  

O Núcleo Inovador (Apoio Metodológico) – INOVA é responsável pela contribuição 

com a educação continuada dos docentes e discentes da instituição, acompanhando 

a prática pedagógica realizada no cotidiano das aulas. Os projetos desenvolvidos 

pelo INOVA visam realizar estratégias de acompanhamento e assessoria 

pedagógica aos docentes e discentes, tendo em vista o aprimoramento dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento dos acadêmicos neste novo cenário. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO NÚCLEO INOVADOR 

 

a) Participar, efetivamente, das ações institucionais incondicionalmente 

voltadas ao cumprimento das DCNs, fundamentalmente no que diz respeito 

à integralidade curricular, com ênfase na transdisciplinaridade e no 

cumprimento das CHs estabelecidas; 

b) Dar abrigo, suporte e ininterrupta companhia ao Núcleo de Formação 

Geral (NFG), evitando duplicidade de meios para fins iguais. 

c) Servir de apoio às políticas de melhoria da qualidade de ensino 

determinadas pela UNIGRANRIO; 

d) Criar, sob a égide da Escola de Educação, o modelo didático-pedagógico 

inovador da UNIGRANRIO. 

e) Utilizar e incentivar o uso do modelo didático-pedagógico inovador da 

UNIGRANRIO, oferecendo apoio permanente ao Corpo Docente, 

principalmente nas ações transdisciplinares; 
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f) Manter-se permanentemente abrigada nos Projetos Pedagógicos de todos 

os cursos de nível superior da UNIGRANRIO: bacharelados, licenciaturas e 

tecnólogos; 

g) Contribuir para que seja proporcionado aos discentes um aprendizado lúdico 

e interativo; 

h) Criar produtos que integrem disciplinas / planos de ensino / cursos da 

Universidade (produtos simples com orientação de conteúdo); 

i) Criar produtos que mostrem a aplicação do conhecimento adquirido em sala 

de aula (teoria x prática); 

j) Contribuir, por meio do uso de novas tecnologias e de ferramentas da 

comunicação, com a permanente atualização e inovação dos planos de 

ensino que se obrigam a mensurar, implantar e avaliar ações discentes 

individualizadas de aprendizado integrado. 

k) Criar produtos que auxiliem a implantação de tópicos não especificamente 

abordados na formatação das disciplinas, mas, que têm inserção prevista 

nas DCNs, principalmente às voltadas à cidadania, aos valores éticos e 

morais e à formação cultural do alunado. 

l) Criar produtos que auxiliem no embasamento mínimo de disciplinas e 

acesso a informações da IES / nivelamento: Língua Portuguesa, 

Matemática, Química, Biologia, Física, História, Cultura Brasileira, AVA, 

(Otimização do uso do Portal e do Uni Atendimento.). 

m) Armazenar, catalogar e manter atualizado, em um banco de apoio, o 

material de apoio metodológico com acesso livre a docentes e discentes. 

 

A UNIGRANRIO apresenta um histórico em que as mudanças e as rupturas 

com o anacrônico não são eventos raros. Não são poucas as citações que 

poderiam encher este espaço mostrando tais ocorrências em todos os cursos 

da Instituição. Este é apenas o ponto de uma nova partida que deverá ser 

acompanhado de metas a alcançar e mensurar. O INOVA, portanto, objetiva 

promover transformação. Assim, novos textos norteadores surgirão 

fortalecendo a comunidade acadêmica e engrandecendo o nome da 

UNIGRANRIO.  
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4 . O ENSINO NA UNIGRANRIO  

4.1 Ensino de Graduação 

O ensino de graduação, função inerente ao conceito de universidade como 

organização escolar, tem papel de maior destaque na UNIGRANRIO e constitui 

mecanismo fundamental utilizado no alcance da sua missão. É no universo dos 

seus cursos de graduação que são encontrados os principais instrumentos usados 

em um processo educacional, obrigatoriamente, de qualidade. Como componente 

básico do processo de conhecer, entendido como uma forma teórico-prática de 

compreensão do mundo, o ensino tem como objetivo a formação profissional capaz 

de estimular, num ambiente em que se vivencia a sustentabilidade, a capacidade 

crítica e empreendedora do discente, visando equacionar e responder às múltiplas 

demandas do mercado de trabalho, configurando, dessa maneira, a sua 

preocupação com a empregabilidade.  

O ensino adota metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia 

da UNIGRANRIO, fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a 

formação do indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para as 

atividades de pesquisa e de extensão. Nestas últimas surge o espaço em que 

alunos, professores, servidores e administradores se unem para, em ações 

conjuntas e contínuas, impor a si mesmos e simultaneamente promover a 

responsabilidade social, conforme compromisso formalmente assumido, neste 

PDI, pela Instituição. 

Na UNIGRANRIO, no momento de fechamento da redação deste documento 

estão sendo ministrados os cursos de graduação citados nos quadros a seguir, com 

o respectivo número de vagas (Tabela 32) e alunos matriculados 
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Curso, turno e local de funcionamento. 

Vagas 

anuais 

Administração, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

160 

Administração, horário da manhã, Campus II (Lapa, Sede) 

120 

Administração, horário da manhã, Campus II (Unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

100 

Administração, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

800 

Administração, noturno, Campus II (Lapa, Sede) 

240 

Administração, noturno, Campus I, (Unidade Santa Cruz da Serra) 

120 

Administração, noturno, Campus II (Rio de Janeiro/Unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

200 

Administração, noturno, Campus III (Silva Jardim) 

100 

Administração, noturno, Campus IV (Magé) 

100 

Administração, noturno, Campus V (São João de Meriti, Matriz) 

100 

Administração, noturno, Campus VI (Macaé) 

100 

Administração, noturno, Campus VII (Nova  Iguaçu) 

100 

Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, horário da  manhã,, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Artes Visuais, licenciatura,  noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Ciências Biológicas,  licenciatura/ bacharelado , noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

240 

Ciências Biológicas,  licenciatura, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

200 

Ciências Biológicas,  licenciatura, , noturno, Campus VII (Nova Iguaçu) 

100 
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Ciências Biológicas,  licenciatura, , noturno, Campus II (Lapa) 

100 

Ciências Contábeis, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

160 

Ciências Contábeis, noturno, Campus V (São João de Meriti, Matriz)  

120 

Ciências Contábeis, noturno, Campus II (Rio de Janeiro, Unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

100 

Ciências Contábeis, noturno, Campus II (Rio de janeiro, Lapa, sede) 

100 

Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda, noturno, Campus I  (Duque de 

Caxias) 

120 

Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda, horário da manhã, Campus I  

(Duque de Caxias)  

120 

Comunicação Social, Habilitação Jornalismo, horário da manhã, Campus I  (Duque de Caxias)  

120 

Direito, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Direito, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

300 

Direito, noturno, Campus II (Rio de Janeiro, Lapa, Sede) 

100 

Educação Física, Licenciatura,  noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Enfermagem, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

240 

Enfermagem, horário da manhã, Campus II (Rio de Janeiro, Lapa, Sede) 

120 

Enfermagem, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

240 

Enfermagem, noturno, Campus II (Rio de Janeiro, Unidade da Barra da Tijuca) 

100 

Enfermagem, noturno, Campus VII (Nova Iguaçu) 

100 

Engenharia Civil, bacharelado, horário da  manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Engenharia Civil, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias)  

100 
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Engenharia de Petróleo e Gás, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Engenharia de Petróleo e Gás, bacharelado,  horário da manhã, Campus I Duque de Caxias) 

100 

Engenharia de Produção, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Engenharia de Produção, bacharelado, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Engenharia Química, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Farmácia, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

120 

Farmácia, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

120 

Fisioterapia , bacharelado,  horário da  manhã, Campus I (Duque de Caxias)  

120 

História, Licenciatura, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Informática Licenciatura, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

060 

Letras/Português – Inglês, noturno, Campus I  Duque de Caxias ) 

080 

Letras/Português – Inglês, horário da manhã, Campus I  (Duque de Caxias) 

080 

Matemática, Licenciatura, noturno, Campus I, (Duque de Caxias) 

120 

Medicina, Bacharelado, integral, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Medicina, Bacharelado, integral, Campus II (Rio de Janeiro/Barra da Tijuca) 

100 

Medicina Veterinária, bacharelado, integral, Campus I (Duque de Caxias) 

120 

Nutrição  - bacharelado, horário da manhã ,Campus I (Duque de Caxias)  

100 

Nutrição - bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

120 

Odontologia , integral, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Odontologia , integral, Campus II (Rio de Janeiro, Unidade Barra da Tijuca) 

080 
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Pedagogia, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

200 

Pedagogia, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Química – Licenciatura e bacharelado / Mod. Tecnológica, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

200 

Química -  Licenciatura e bacharelado / Mod. Tecnológica,, horário da  manhã, Campus I (Duque de 

Caxias) 

120 

Secretariado Executivo, noturno, Campus I (Duque de Caxias)  

080 

Serviço Social  - bacharelado - , Campus I, horário da manhã (Duque de Caxias) 

120 

Serviço Social  - bacharelado, Campus I, noturno (Duque de Caxias) 

120 

Serviço Social  - bacharelado, Campus IV, noturno (Magé) 

100 

Serviço Social  - bacharelado, Campus VII, noturno (Nova Iguaçu) 

100 

Sistemas de Informação (Informática), noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

240 

Sistemas de Informação (Informática),horário da  manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

080 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, noturno, Campus I (Duque de 

Caxias) 

040 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, horário da manhã, Campus I 

(Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Design de Moda, noturno, Campus I(Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico (Web Design), noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em  Estética e Cosmética, noturno Campus I, (Duque de Caxias) 

080 

Superior de Tecnologia em  Estética e Cosmética, horário da manhã, Campus I, (Duque de Caxias) 

080 

Superior de Tecnologia em  Estética e Cosmética, noturno, Campus II, (Rio de Janeiro, Unidade 

Barra da Tijuca) 

080 
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Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, noturno  Campus I, (Duque de Caxias) 

080 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, , noturno,  Campus VI, (Macaé, RJ) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, Campus I, Unidade Casimiro de 

Abreu 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, horário da manhã, Campus I (Duque de 

Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, horário da manhã, (Rio de Janeiro, 

Unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, (Rio de Janeiro, Unidade 

Carioca/Vicente de Carvalho) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, Campus II (Rio de Janeiro, Lapa, 

Sede) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno,  Campus VI, (Macaé, RJ) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno,   Campus IV (Magé) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, Campus I   (Unidade Santa Cruz 

da Serra) 

100 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, Campus VII (Nova Iguaçu)  

100 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Logística, Campus I, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

080 

Superior de Tecnologia em Logística, noturno, Campus VII (Nova Iguaçu)  

100 

Superior de Tecnologia em Logística, noturno, Campus IV (Magé)  

100 

Superior de Tecnologia em Marketing, noturno, Campus I, (Unidade Casimiro de Abreu) 

100 

Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás, noturno, Campus I,  (Unidade Casimiro de Abreu)   

100 



42 

 

Tabela 32 – Cursos oferecidos e total geral de vagas em todos os campi / unidades 

 Fonte: DAA/PROAC –Jun/2012 

. 

 

Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás, noturno , Campus VI, (Macaé, RJ)   

100 

Superior de Tecnologia em Radiologia, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Radiologia, horário da manhã, Campus I (Duque de Caxias) 

100 

Superior de Tecnologia em Radiologia, noturno, Campus VII (Nova Iguaçu)  

100 

Superior de Tecnologia em Redes de  Computadores, noite, Campus I (Duque de Caxias)  

100 

Teologia, bacharelado, noturno, Campus I (Duque de Caxias) 

080 
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Tabela 3 – Cursos oferecidos e total geral de matrículas em todos os campi / unidades- Fonte: DAA/PROAC 

CURSOS CAXIAS 
COCA STA 

CRUZ 

SJM MAG

É 

N. 

IGUAÇU 

LAPA CARIOC

A 

BARRA S. 

JARDIM 

MACAÉ TOTAL 

Administração 2227  401 702 319 103 885 858  87 53 5635 

Arquitetura e 
Urbanismo  

143 
          143 

Artes Visuais  145           145 

Bacharelado em 

Direito  

1693 
     263     1956 

Ciências Biológicas  727     35 125     887 

Ciências Contábeis  672   287   57 58    1074 

Comunicação Social 

- Jornalismo  

41 
          41 

Comunicação Social 

- Publicidade e 

Propaganda  

753 

          753 

Educação Física  367           367 

Enfermagem 1533     46 170  222   1971 

Engenharia Civil  242           242 

Engenharia de 

Petróleo e Gás  

540 
          540 

Engenharia de 
Produção  

876 
          876 

Engenharia Química 146           146 

Farmácia  858           858 

Fisioterapia  241           241 

História  154           154 

Informática - 

Licenciatura  

82 
          82 

Letras Português - 
Inglês  

288 
          288 

Matemática  184           184 

Medicina  925        545   1470 

Medicina Veterinária  274           274 

Nutrição  622           622 

Odontologia  383        142   525 

Pedagogia  553           553 

Química  787           787 

Secretariado 
Executivo  

190 
          190 

Serviço Social  563    35 47      645 

Sistemas de 

Informação  

581 
          581 

 Moda  125           125 

 Design Gráfico  112           112 

 Gestão Financeira  113           113 

Analise e 

Desenvolvimento de 
Dados 

264 

          264 

Estética e Cosmética 408        40   448 

Gestão Ambiental 142          26 168 

Gestão de Recursos 
Humanos 

169 
232 47  79 205 269 63   61 1125 

Logística 331    35 74      440 

Marketing  133          133 

Petróleo e Gás  96         45 141 

Radiologia 320     43      363 

Redes de 

Computadores 
66 

          66 

Teologia 36           36 

TOTAL 18859 461 465 989 468 553 1769 979 949 87 185 25765 
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Os esforços da UNIGRANRIO no ensino de graduação têm sido exitosos, o 

que pode ser comprovado pelos resultados obtidos no conjunto de indicadores que 

constituem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Tal 

fato permite inferir que a missão institucional no ensino de graduação da Instituição 

vem sendo realizada, e as análises dos indicadores permitem a formulação de 

estratégias de melhoria contínua para formação de nossos alunos, em sua maioria, 

pertencentes aos estratos das classes C e D, boa parte oriundos do ensino público. 

O quadro a seguir demonstra a evolução da avaliação dos cursos de graduação. 

 

Quadro referente às últimas avaliações realizadas nos Cursos de Graduação (a 

partir de 2002), CPC atribuído pelo MEC e o ano previsto para o 

Reconhecimento.  

   

Escola  Curso Início 

Avaliação MEC 

Ano* 
Organização 

Didático 
Pedagógica 

Corpo 
Docente 

Instalações 

Físicas  Final CPC 

Reconhecime

nto 

previsão 

CTA 

Arquitetura e Urbanismo (Duque 

de Caxias) 
2012 - - - - - - 2014 

Engenharia Civil (Duque de 

Caxias) 
2012 - - - - - - 2014 

Engenharia de Petróleo e Gás 

(Duque de Caxias) 2007 2011 4 4 5 4 SC - 

Engenharia de Produção (Duque 

de Caxias) 2006 2010 4 4 3 4 SC 

- 

Engenharia Química (Duque de 

Caxias) 
2011 - - - - -  2013 

Informática /Licenciatura (Duque 

de Caxias) 2003 2006 4 3 4 - 3 

- 

Química / Bacharelado (Duque de 

Caxias) 1987 - - - - - 3 

- 

Química / Licenciatura (Duque de 

Caxias) 1987 - - - - - 3 

- 

Sistemas de Informação (Duque 

de Caxias) 1994 2004 CMB CB CB - 3 

- 

Sup. Tec. Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

(Duque de Caxias) 1994 2010 3 2 3 3 2 

- 

Sup. Tec. em Petróleo e Gás 

(Duque de Caxias) 2004 2006 3 4 3 3 - 

- 

Sup. Tec. em Petróleo e Gás 

(Macaé) 2009 2011 1 4 

       

1 

 

2 - 

 

Sup. Tec. em Petróleo e Gás ( 

Lapa) 2003 2006 3 4 3 3 - 

- 

Sup. Tec. em Petróleo e Gás (Silva 

Jardim) 2003 2006 3 4 3 3 - 

- 

Sup. Tec. em Redes de 

Computadores (Duque de Caxias) 2011 - - - - - - 2012 

          

CSE 

Ciências Biológicas / Bacharelado 

(Duque de Caxias) 1987 - - - - - 3 

- 

Ciências Biológicas / Licenciatura ( 

Lapa) 2003 2006 - - - CB 3 

- 

Ciências Biológicas / Licenciatura 1987 - - - - - 3 - 
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(Duque de Caxias) 

Ciências Biológicas / Licenciatura 

(Nova Iguaçu) 2012 - - - - - - 

2013 

Educação Física/ Bacharelado 

(Duque de Caxias) 2010 2011 3 4 3 3 4 - 

Educação Física/ Licenciatura 

(Duque de Caxias) 2001 2007 4 4 4 4 3 - 

Enfermagem (Barra) 2009 - - - - - SC 2012 

CSE 

Enfermagem (Duque de Caxias) 1981 - - - - - 4 - 

Enfermagem (Lapa) 2004 2008 4 4 3 4 4 - 

Enfermagem (Nova Iguaçu) 2012 - - - - - - 2015 

Farmácia (Duque de Caxias) 1985 - - - - - 3 - 

Fisioterapia (Duque de Caxias) 1997 2007 4 4 4 4 3 - 

Medicina (Barra) 2007 - - - - - SC 2012 

Medicina (Duque de Caxias) 1997 2002 CMB CB CMB - 3 - 

Medicina Veterinária (Duque de 

Caxias) 1995 2007 5 4 3 4 3 

- 

Nutrição (Duque de Caxias) 2003 2008 3 4 3 3 3 - 

Odontologia (Barra) 2009 - - - - - SC 2012 

Odontologia (Duque de Caxias) 1980 2007 4 4 4 4 3 - 

Sup. Tec. em Estética e Cosmética 

(Barra) 2012 - - - - - - 

2013 

Sup. Tec. em Estética e Cosmética 

(Duque de Caxias)  2006 2010 4 1 4 3 - 

- 

Sup. Tec. em Gestão Ambiental 

(Duque de Caxias) 2005 2006 5 5 5 5 4 

- 

Sup. Tec. em Gestão Ambiental 

(Macaé) 2009 2011 4 4 4 4 4 

- 

Sup. Tec. em Radiologia (Duque 

de Caxias) 2009 2011 4 4 4 4 3 

 

Sup. Tec. em Radiologia (Nova 

Iguaçu) 2005 2011 - - - - - 

2012 

          

 

 

 

 

 

 

 

CSA 

 

 

 

Administração (Carioca) 2006 2010 3 4 3 3 3 - 

Administração (Duque de Caxias) 1972 - - - - - 3 - 

Administração (Lapa) 2003 2008 4 4 4 4 3 - 

Administração (Macaé) 2012 - - - - - - 2014 

Administração (Magé) 2006 2010 4 4 4 4 3 - 

Administração (Nova Iguaçu) 2012  - - - - - 2014 

Administração (São João de Meriti) 2007 2010 4 4 4 4 SC - 

Administração (Silva Jardim) 1994 - - - - - 3 - 

Ciências Contábeis (Carioca) 2012 - - - - - - 2014 

Ciências Contábeis (Duque de 

Caxias) 1972 - - - - - 3 

- 

Ciências Contábeis (Lapa) 2012 - - -  - - 2014 

Ciências Contábeis (São João de 

Meriti) 2007 2010 3 4 4 4 SC 

- 

Comunicação Social/Jornalismo 

(Duque de Caxias) 2012 - - - - - - 

2013 

Comunicação Social/Publicidade 

(Duque de Caxias) 2006 2011 4 3 4 4 4 

- 

Direito (Duque de Caxias) 1994 2005 CMB CMB CMB - 3 - 

Direito (Lapa) 1994 - - - - - - 2012 

Secretariado Executivo (Duque de 

Caxias) 1994 - - - - - 3 

- 

 

 
Serviço Social (Magé) 2012 - - - - - - 2014 

Serviço Social (Nova Iguaçu) 2012 - - - - - - 2014 



46 

 

 

 

 

 

 

 

CSA 

Serviço Social ( Duque de Caxias) 2003 2008 5 4 5 5 4  

Sup. Tec em Design de Moda 

(Duque de Caxias)  2011 - - - - - - 

2012 

Sup. Tec em Design Gráfico 

(Duque de Caxias) 2011 - - - - - - 

2012 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Carioca) 2012 - - - - - - 2013 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Duque de Caxias) 2004 2006 4 4 4 4 3 - 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Lapa) 2011 2012 3.6 4.2 3.6 4 SC - 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Magé) 2011       2012 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Macaé) 2012 - - - - - - 2013 

Sup. Tec. em Gestão de Recursos 

Humanos (Nova Iguaçu) 2011 - - - - - - 2012 

Sup. Tec. em Gestão Financeira ( 

Duque de Caxias) 2011 - - - - - - 2012 

Sup. Tec. em Logística (Duque de 

Caxias) 2006 2011 4 4 5 4 - - 

Sup. Tec. em Logística (Magé) 2012       2013 

Sup. Tec. em Logística (Nova 

Iguaçu) 2011       2011 

Sup. Tec. em Marketing (Duque de 

Caxias) 2004 2006 5 4 4 - 4 - 

          

 

 

CEH 

Artes Visuais (Duque de Caxias) 2004 2006 - - - CB - - 

História (Duque de Caxias) 2004 2006 4 4 3 - 3 - 

Letras Português / Inglês (Duque 

de Caxias) 1973 2005 CMB CB CB - 3 - 

Matemática (Duque de Caxias) 1987 - - - - - 3 - 

Pedagogia (Duque de Caxias) 1973 - - - - - 3 - 

Teologia (Duque de Caxias) 2012 - - - - - - 2013 

          

 
Tabela 4 – Quadro Ref. às últimas avaliações realizadas nos cursos de graduação e previsão de reconhecimento  
Fonte: ADESA 
* Ano da última avaliação in loco do MEC (reconhecimento, renovação, autorização de curso fora de sede.)
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4.3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

4.3.4 Plano de Gestão para a EAD da UNIGRANRIO 

No contexto atual brasileiro, a Educação a Distância é considerada uma 

alternativa educacional muito promissora, não só por garantir a expansão da 

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

especialização e qualificação profissional, mas também por oportunizar a integração 

dos recursos tecnológicos ao ensino presencial, possibilitando a construção de um 

currículo mais flexível, dinâmico, significativo e contextualizado e promovendo a 

autonomia do aluno no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais 

para sua atuação no mundo do trabalho. A partir desta visão, a UNIGRANRIO 

construiu e desenvolve seu Plano de Gestão para a EaD, disponível em seu Portal 

Educacional, comprometendo-se em buscar a excelência de seus cursos, programas 

e ações  na modalidade e alcançar os objetivos e metas traçados em seu PDI.  

4.3.5 Missão Institucional para atuação em EaD  

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” tem como 

Missão: “Promover a qualidade de vida, tendo como Instrumento básico o 

processo educacional”. No que tange a EaD, a UNIGRANRIO tem procurado aliar 

a flexibilidade da modalidade ao perfil de seu alunado, preponderantemente formado 

por indivíduos atuantes na força do trabalho. Assim, busca cumprir sua missão, ao 

ampliar as possibilidades de qualificação profissional tanto de seus alunos e 

egressos quanto da comunidade externa, além de potencializar o atendimento às 

demandas e necessidades cada vez maiores de acesso à educação de qualidade a 

um custo menor do que o modelo presencial. 

Por meio da EaD, a missão institucional estará sendo cumprida uma vez que 

esta modalidade é percebida como um modo de preparar o aluno para atender as 

demandas do mundo do trabalho, oportunizar sua atualização através da educação 

continuada, desenvolver sua autonomia na construção permanente de 

conhecimentos, com vistas a desenvolver as competências, habilidades e atitudes 

requeridas para o exercício profissional e da cidadania.  

Ao oferecer cursos de Graduação e Pós-Graduação a distância, a 

UNIGRANRIO poderá transcender os limites geográficos e temporais garantindo 

educação superior 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 oportunizar o acesso ao saber acadêmico e a democratizar o 
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conhecimento, como um meio de desenvolver, capacitar e empoderar as pessoas, 

colaborando assim para redução do nível de despreparo e minimização das 

desigualdades sociais. E é desta forma que a EaD sustenta-se nos pilares 

estratégicos da UNIGRANRIO – a sustentabilidade, a empregabilidade e o 

empreendedorismo – que têm como tema transversal a responsabilidade social 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: “Ser uma Instituição que entrega valor à 

sociedade, empenhando-se na oferta de uma educação que participe ativa e 

permanentemente das comunidades em que se insere e atue como agente de 

transformação social por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão”.  
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4.3.6 Áreas de Atuação Acadêmica: a previsão de oferta de cursos na 

modalidade à distância  

Em consonância com seus objetivos estratégicos e metas, o quadro de 

implantação e expansão da EaD na UNIGRANRIO é: 

 

Tabela 33 – Previsão de oferta de cursos EaD.  

 

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

qualitativa do corpo docente e de tutores: 35 docentes e 50 tutores em 2012; 77 

docentes e 83 tutores em 2013 e cerca de 90 docentes e 120 tutores em 2014. Está 

tem prevista também a expansão do corpo técnico-administrativo, que se dará de 

ANO GRADUAÇÃO  PÓS-GRADUAÇÃO  EXTENSÃO 

2012 

  

  

  

  

Administração (3.000h – 1.100 
vagas) 

  

  

  

  

 Como elaborar um Plano de 
Negócios (20h - 200 vagas)  

Metodologia do Ensino Superior 
(100h - 200 vagas) 

Formação de Tutores (80h - 200 
vagas)  

Como preparar-se para o ENEM 
(20h - 200 vagas)  

Educação e Tecnologias na 
Educação Básica (20h - 200 vagas) 

2013 

  

  

  

Lic. em Pedagogia (3.200 h - 300 
vagas)  

Lic. em História (2.800h - 200 
vagas) 

ST em Processos Gerenciais 
(1.600h -200 vagas)  

ST em Gestão Comercial (1.600h 
- 200 vagas)  

ST em Gestão de Recursos 
Humanos (1.600h - 200 vagas)  

ST em Marketing (1.600h -200 
vagas)  

Gestão Estratégica de 
Negócios e Pessoas 
(360h - 200 vagas)  

Gestão de Marketing 
(360h - 200 vagas) 

 Gestão Empresarial 
(360h - 200 vagas) 

  

Gestão Educacional (20h - 200 
vagas)  

Legislação Educacional (20h - 200 
vagas) 

Tecnologias no Ensino de Português 
(20h - 200 vagas) 

Tecnologias no Ensino das Ciências 
(20h - 200 vagas) 

Tecnologias no Ensino da 
Matemática (20h - 200 vagas) 

2014 Lic. em Matemática (2.800h - 200 
vagas)  

Lic. em Letras (2.800h - 200 
vagas)  

Lic. em Ciências Biológicas 
(2.800h - 200 vagas) 

Programa Especial de Formação 
Pedagógica de Docentes  

ST em Processos Escolares 
(2.400h – 100 vagas)  

ST em Secretariado (1.600h -200 
vagas)  

ST em Eventos (1.600h -200 
vagas) 

Mídias Educacionais 
(360h - 200 vagas)  

Metodologia do 
Ensino Superior (360h 
- 200 vagas)  

Gestão Educacional 
(360h - 200 vagas)  

Gestão Pública (360h 
- 100 vagas) 

Gestão Estratégica em Saúde (20h - 
200 vagas)  

Saúde da Família (20h - 200 vagas)  

Epidemiologia e Saúde (20h - 200 
vagas)  

Saúde, Educação e Meio Ambiente 
(20h - 200 vagas)  

Gestão Hospitalar (20h - 200 vagas) 
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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 25% do quadro em relação ao atual. 

Além disso, a Universidade possui uma política de expansão e atualização de 

equipamentos de informática e demais recursos materiais através de aquisição 

anual, considerando a natureza da demanda e seus requisitos de configuração, bem 

como os investimentos financeiros e a destinação de recursos para aquisão e 

manutenção dos recursos tecnológicos, mobiliário e acervo bibliográfico; melhoria e 

expansão da infraestrutura física; pagamento de docentes e pessoal técnico-

administrativo.  

 

4.3.7 Princípios filosóficos e metodológicos que norteiam as práticas de EaD 

na UNIGRANRIO 

 Na UNIGRANRIO a concepção pedagógica que dá suporte à elaboração das 

ações, programas e projetos constantes em seu Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) é o socioconstrutivismo, postulado por Vygotsky. Esta 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. Vygostsky afirmou que o aprendizado ocorre por meio da mediação 

social e que estes meios podem ser instrumentos, símbolos, linguagens ou pessoas 

mais experientes que orientem o aprendiz. O Ambiente Virtual de Aprendizagem 

está configurado com funcionalidades que favorecem a interatividade e os 

professores e tutores atuam como mediadores, trabalhando atividades que 

possibilitam a construção coletiva do conhecimento (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 

1996)1. 

                                                 
1
 COOL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI,A. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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Essa concepção pedagógica se apresenta como a mais adequada para o 

cumprimento da missão da UNIGRANRIO, 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.  

 Ao adotar a concepção socioconstrutivista para permear todas as ações da 

EaD, a UNIGRANRIO promove uma metodologia contrária à educação bancária, 

denunciada por Paulo Freire. A educação bancária é antidialógica e, por isso, diz 

respeito a um modelo de memorização mecânica de conceitos, um ato de depositar 

nos estudantes os conhecimentos, sem que eles os construam, os questionem, os 

problematizem, sem que interajam com as informações (FREIRE, 1982)2. A 

educação bancária é inadequada a qualquer modalidade de ensino, principalmente à 

EaD, pois esta se caracteriza pela separação física entre aluno-professor e aluno-

aluno. Ao contrário, a EaD na UNIGRANRIO quer garantir que os alunos 

desenvolvam habilidades fundamentais para o êxito de sua aprendizagem como: 

iniciativa, autonomia, independência, disciplina, pró-atividade, organização, 

administração do tempo, busca constante por conhecimento, empreendedorismo, 

curiosidade, autoconfiança, automotivação. O desenvolvimento destas habilidades, 

fundamentais para o sucesso do aluno no processo de aprendizagem, também se 

torna condição sine qua non para o sucesso dos mesmos no mundo do trabalho, 

pois cada vez mais o mercado contemporâneo demanda pessoas com capacidade 

técnica, domínio das tecnologias digitais, capacidade para interagir socialmente, seja 

virtual ou presencialmente, mas principalmente capacidade de aprender de forma 

independente e contínua.  

Como suporte aos materiais didáticos, guias do aluno, cronogramas, 

informações acadêmica, bem como à mediação a distância entre professores, 

tutores e alunos, a UNIGRANRIO utiliza Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

customizado para atender as especificidades e características da sua comunidade 

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

na exigência de possibilitar alto grau de interação e de comunicação entre os atores 

através das quais o aprendizado se concretizasse significativamente e fosse 

viabilizado pela troca de experiências e pela interatividade. O ambiente é de fácil 

utilização, a amigabilidade da sua interface garante a Interatividade e favorece a 

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

                                                 
2
 FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 11 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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4.3.8 Os Polos de Apoio Presencial 

 

Ao decidir pela busca de Credenciamento Institucional para EaD, a 

UNIGRANRIO, em respeito à trajetória de sua realidade histórica e à obra 

educacional do seu fundador, Prof José de Souza Herdy, já preparada para tanto, 

assume o compromisso de respeitar a natureza desta modalidade, de manter-se 

adaptada às necessidades e às exigências do mercado e da legislação, esperando 

influenciar, eficazmente, no desenvolvimento socioeconômico, ambiental, 

tecnológico e cultural do Estado do RJ. Assim, restringiu a criação de Polos aos 

seus campi, tendo metas e estratégias norteadas pela sustentabilidade, 

empreendedorismo e empregabilidade, conforme definido no PDI.  

O planejamento para a implantação dos polos seguiu as políticas e os 

objetivos previstos no PDI e nas decisões contidas no Estatuto e Regimento Geral 

da UNIGRANRIO, assim como baseou-se na análise criteriosa de indicadores 

econômicos e sociais das microrregiões onde estão 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 de vagas e as taxas bruta 

e líquida de matriculados na educação superior. Ainda, o Plano de Gestão para a 

EaD da UNIGRANRIO segue os referenciais de qualidade do MEC e se une aos 

esforços do Governo Federal no atendimento das metas do PNE metas e dos 

princípios norteadores do Plano Nacional de Educação para os próximos dez anos 

(PNE 2011-2020). As vagas/ano, por polo, para o Curso de Administração estarão 

assim distribuídas, sendo organizadas turmas de, no máximo, 50 alunos:  
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POLO DE APOIO PRESENCIAL VAGAS/ANO 

Polo Duque de Caxias - Rua Prof. de Souza Herdy, 1160 – Bairro 25 de 
Agosto – Duque de Caxias, RJ.  

200 

Polo Santa Cruz da Serra - Rua Rio Grande do Norte, 9 - Bairro Santa Cruz 
da Serra - Duque de Caxias, RJ. 

100 

Polo São João de Meriti - Rua da Matriz, 204 – Centro – São João do Meriti, 
RJ. 

100 

Polo Nova Iguaçu - Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.771 - Centro - Nova 
Iguaçu, RJ. 

100 

Polo Magé - Av. João Valério, 654 – Centro – Magé, RJ. 100 
Polo Rio de Janeiro I (Lapa) - Rua da Lapa, 86 – Centro – Rio de Janeiro, 
RJ. 

100 

Polo Rio de Janeiro II (Carioca) – Av. Vicente de Carvalho, 909 – Vila da 
Penha – Rio de Janeiro, RJ. 

100 

Polo Rio de Janeiro III (Barra da Tijuca) – Av. Ayrton Senna, 3383 - Barra 
da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ. 

100 

Polo Silva Jardim - BR 101, Km 244 – Imbaú – Silva Jardim, RJ. 100 

Polo Macaé - Av. Nossa Senhora da Glória, 845 - Praia Campista – Macaé, 
RJ. 

100 

TOTAL 1.100 

Tabela 34 – Previsão de oferta de vagas por Pólos. 

 

Decidiu-se pela oferta inicial do curso de Administração, por ser um curso 

ministrado pela Instituição, com sucesso, na modalidade presencial, há 40 anos e 

por apresentar forte demanda, conforme demonstrado nos estudos realizados para a 

análise da viabilidade de sua implantação. No Estado, o curso é ofertado por 20 IES, 

cabendo ressaltar que: dos 92 municípios do RJ, em apenas 35 o curso é oferecido; 

vários dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO não possuem polos; duas IES 

foram descredenciadas e cinco tiveram polos descontinuados. Ainda, apenas três 

IES têm sede no RJ, o que facilita a comunicação com o aluno e fortalece a 

credibilidade institucional.  

Soma-se a esses dados a experiência acumulada pela UNIGRANRIO no 

mister de atender a alunos trabalhadores provenientes das classes C e D e a oferta 

bem sucedida das disciplinas semipresenciais nos seus cursos presenciais, o que 

lhe garante credibilidade e respeito, perceptíveis na  imagem conhecida e 

sustentada por aqueles que nela têm buscado e encontrado qualidade de ensino, 

com preço acessível. O que ora se alega pode ser comprovado pelos resultados 

positivos dos seus cursos nas avaliações interna e externa e pelos valores 

praticados das mensalidades. 

Os polos estão distribuídos por sete municípios do Estado, com problemas 

socioeconômicos e expressivas desigualdades sociais, seja pela pouca oferta de 

vagas no ensino superior, seja pela baixa renda per capita ou pelo baixo IDH, 
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conforme detalhado no Plano de Gestão para a EaD. O Estado do RJ tem extensão 

territorial de 43.780,157km2; população de 15.993.583hab. (IBGE,2010); densidade 

demográfica de 365,3hab./km2 e crescimento demográfico de 1,3% ao ano. É o 3° 

estado mais populoso do país e com alto índice de urbanização: 96,7%. Ocupa o 4° 

lugar no ranking nacional do IDH (média de 0,832).  

Segundo o Censo Escolar (INEP,2009), o Estado registrou 635.418 

matrículas no ensino médio, ocupando a 4a posição em nível nacional, com 162.042 

alunos concluintes. O Censo da Educação Superior apresenta 294 polos no Estado 

com 21.206 ingressantes de um total de 45.721 matriculados. Contudo, grande parte 

destes polos foram descontinuados por Termos de Saneamento de Deficiências 

(MEC). Ao todo, foram registradas 558.694 matrículas no Ensino Superior em 2009. 

Como a população entre 18 e 54 anos é de 8.478.171 hab. (IBGE, 2010), a taxa 

líquida matrícula é de 6,58% e a taxa bruta é de 13,18%. Considerando apenas a 

população de 18 a 24 anos priorizada no PNE, 1.729.881 jovens, deveríamos ter 

864.941 matrículas contra as 474.889 registradas no Censo, o que indica que cerca 

de 46% dos jovens nesta faixa etária encontram-se fora da Educação Superior.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho (FIRJAN, 2010), o mercado de 

trabalho no Estado do Rio de Janeiro bateu o recorde de criação de empregos em 

2010, com a geração de 190 mil novos postos com carteira assinada, saldo 23,3% 

maior do que o registrado em 2008. Tal recorde é resultado das contratações em 

Serviços (104.852), no Comércio (46.103), na Indústria de Transformação (29.004) e 

nos Serviços Industriais de Utilidade Pública (5.142), também recordes, e que 

representam um mercado potencial de trabalho para o Administrador, por demandar 

mão de obra de nível superior. 

O curso de Administração, a distância, no Estado do Rio de Janeiro, é 

ofertado por 20 (vinte) IES, contudo é importante registrar que a análise deste fato 

mostra que: dos 92 (novente e dois) municípios do Estado, em apenas 35 (trinta e 

cinco) o curso é oferecido; vários dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO não 

possuem polos; 5 (cinco) polos foram descontinuados (TDS/MEC); apenas 3 (três) 

IES têm sede no RJ, circunstância esta que facilita a comunicação com o aluno e 

fortalece a credibilidade. Soma-se a estes dados a reconhecida experiência da 

UNIGRANRIO na promoção de educação superior de qualidade, conjugada ao perfil 

socioeconômico do alunado da Região. O que ora se alega pode ser comprovado 

pelos resultados positivos dos seus cursos nas avaliações interna e externa, e, 

ainda, pode ser verificado pelos valores das mensalidades escolares praticados pela 

UNIGRANRIO. 
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O Plano de Gestão para EaD, disponível no Portal da Universidade, detalha 

os indicadores econômicos e sociais de cada Polo, assim como a demanda 

reprimida pelo ensino superior, a população egressa do ensino médio, a oferta de 

vagas e as taxas, bruta e líquida, de matriculados na graduação e as IES que 

ofertam o Curso de Administração a Distância. Estes dados foram determinantes na 

definição dos polos. 
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5 . A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIGRANRIO 

A pesquisa e a pós-graduação na UNIGRANRIO é um binômio estratégico, 

tratado como compromisso, e que vem se transferido ao longo dos anos nos 

períodos de desenvolvimento do PDI. Pela sua própria natureza, a política 

institucional para a pesquisa e pós-graduação é desenvolvida em várias unidades 

acadêmicas e está ajustada a cada uma delas.   

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEP) coordena e 

supervisiona todas as atividades de pós-graduação e pesquisa da UNIGRANRIO 

através de ações desenvolvidas pelas Diretorias dos Núcleos de 1. Pesquisa e 

Iniciação Científica, 2. Lato Sensu e 3. Sricto Sensu. Faz parte também da PROPEP 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIGRANRIO. 

As prioridades da política de incentivo a pesquisa e qualificação de seus 

programas de pós-graduação stricto e lato sensu estão diretamente relacionadas 

com os eixos estratégicos que norteiam sua atuação e estabelecidas como metas 

prioritárias, a seguir mencionadas: I. Identificar grupos emergentes de pesquisa e 

estimular os já existentes, com vistas a uma maior produção intelectual qualificada, 

incentivo à criatividade e à inovação científica; II. Estabelecer convênios de 

cooperação com universidades brasileiras e estrangeiras visando a implantação de 

programas de doutorado interinstitucional, linhas de pesquisa de interesse comum e 

intercambio de docentes; III. Estimular iniciativas que busquem permanentemente 

editais de auxílio à pesquisa das várias agencias oficiais de fomento e de empresas 

privadas e estatais; IV. Estabelecer uma política de Iniciação Científica que tenha 

como objetivo principal a conscientização de professores e alunos da Graduação 

para a importância da pesquisa, básica ou aplicada, na qualificação dos próprios 

Cursos de Graduação, no aprimoramento de seus professores, na imagem da 

UNIGRANRIO e, principalmente, como agente central de transformação sociocultural 

sustentada da Baixada Fluminense e nas regiões geográficas dos campi e unidades 

da UNIGRANRIO. 

Todas essas ações têm por objetivo a implantação de dois ou mais 

Programas de Doutorado – o primeiro, necessariamente até 2013 e, pelo menos um 

segundo programa até 2016, além de aumentar, em número e qualidade, os 

Programas de Mestrado — Acadêmico e Profissional — já existentes. Igualmente 

importante é propiciar um portfólio atraente de oferta dos Cursos de Pós-Graduação 
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Lato Sensu, associado a medidas que promovam a qualificação permanente dos 

mesmos. 

Quanto à política de ensino de pós-graduação da UNIGRANRIO, 

estabeleceu-se como meta que seus docentes, particularmente aqueles ligados ao 

Stricto Sensu, se envolvam na orientação de trabalhos de conclusão de curso, na 

Iniciação Científica e na Graduação, sempre atentos as responsabilidades sociais 

com a região e com o mercado de trabalho. Ademais, os docentes engajados em 

qualquer Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu são incentivados a oferecer 

cursos de Lato Sensu, como uma forma de melhorar a disseminação da educação 

continuada na comunidade. Nesse sentido, o docente também articula a motivação 

dos alunos de graduação e dos cursos Lato Sensu para engajamento em Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Os projetos de pesquisa que acontecem na UNIGRANRIO, particularmente os 

dos programas de pós-graduação stricto sensu, são necessariamente cadastrados 

na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Após a aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO, o projeto é registrado na PROPEP. Os 

projetos de dissertação dos programas de pós-graduação stricto sensu são 

incentivados a seguirem e se ajustarem ao projeto de pesquisa registrado, pelo 

docente pesquisador, na Pró-Reitoria. Os projetos de Iniciação Cientifica e de 

Iniciação Científica Junior, quando aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

são registrados na PROPEP, inclusive os de caráter voluntário. Dessa forma, ficam 

caracterizadas as horas fora de sala de aula referentes à pesquisa e em 

atendimento à legislação do SINAES.  

Os princípios que norteiam as ações da PROPEP no período do PDI em 

curso (2010-2014) tem sido o de articular pesquisa – ensino – extensão de modo 

que docentes, grupos de pesquisa e linhas de pesquisa se agreguem aos programas 

de pós-graduação vigentes e a outros em fase de implantação para que alcancem 

maiores conceitos na CAPES e aumentem sua visibilidade nacional.  

Em geral, o processo de oferta de cursos de pós-graduação tem início no 

levantamento dos docentes doutores e dos grupos de pesquisas atuantes na 

UNIGRANRIO elaborado pela PROPEP. A partir dessa análise, são consideradas as 

áreas potencialmente significativas para a implantação do ensino da Pós-Graduação 

Lato e Stricto Sensu. Portanto, as atividades de Pós-Graduação e Pesquisa 
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espelham o comprometimento da UNIGRANRIO com o desenvolvimento do sistema 

de ensino superior particular brasileiro, na região da Baixada Fluminense e nas 

regiões geográficas dos campi e das unidades acadêmicas atualmente existentes.  

 

5.1 A Iniciação Científica na UNIGRANRIO 

O Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da PROPEP tem objetivos que 

incluem: 1. A atualização dos sistemas eletrônicos de apoio à pesquisa; 2. cadastro 

completo com publicações dos últimos 5 anos de pesquisadores da UNIGRANRIO 

que possibilite a avaliação do potencial institucional de pesquisa e orientação; 3. 

estimular os projetos multidisciplinares e de inovação tecnológica com a  inclusão de 

estudantes nas equipes de pesquisa; 4. estar atento à política nacional de pós-

graduação e pesquisa no sentido de contribuir para a formação de recursos 

humanos para o desenvolvimento social e econômico do país. 

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) é um programa dirigido 

a alunos de graduação e de Ensino Médio para o desenvolvimento de pesquisa 

cientifica, tecnológica, cultural e artística, com orientação de pesquisadores 

qualificados. É supervisionado pelo Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da 

PROPEP que estabeleceu para o período de 2012-2014 metas para ampliar e 

aprimorar o programa com ações que resultem: em aumento progressivo do número 

de Bolsas de Iniciação Científica, maior integração entre a graduação, o ensino 

médio e a pós-graduação; no envolvimento crescente de docentes e alunos em 

atividades de pesquisa. Ações para estimular o docente/pesquisador a incluir 

estudantes de graduação e ensino médio a participarem nas diversas etapas de 

execução de um projeto de pesquisa, com vistas a agregar valor ao seu curriculum 

vitae estão sendo implementadas. Isto visa proporcionar ao bolsista, orientado por 

pesquisador qualificado, o domínio de metodologias e técnicas, introduzi-lo ao 

método científico, despertar sua criatividade  conscientizá-lo para a importância da 

pós-graduação stricto sensu. 

A atual gestão da PROPEP, empenhada em ampliar e fortalecer o Programa 

de Iniciação Científica da UNIGRANRIO estabeleceu, a partir de 2012, algumas 

estratégias que incluem: 

1. Lançamento de um Concurso Cultural Nova Era da Iniciação Científica 

UNIGRANRIO destinado a todos os alunos de graduação da UNIGRANRIO, para 
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a criação de uma logomarca para a IC (Regulamento 

http://www.UNIGRANRIO.br/recursos/documentos/regulamento-concurso-

cultural-iniciacao-cientifica.pdf).  

2. Expedição de aviso por e-mail a todos os alunos da graduação e aos 

professores, mestres e doutores, da UNIGRANRIO da abertura das inscrições 

para solicitação de bolsas de IC (Edital 

http://www.UNIGRANRIO.br/unidades_adm/pro_reitorias/propep/galleries/downlo

ad/EDITAL_PIIC-2012_2013.pdf), com inscrições de 27de fevereiro a 30 de 

março de 2012) 

3. Apresentação do Programa Institucional de Iniciação Científica à iniciativa 

privada, que, à semelhança do que ocorre em outras instituições de ensino 

superior, poderá ser um patrocinador de bolsas de iniciação científica na 

UNIGRANRIO. 

4. Estimular a solicitação de bolsas de Iniciação Científica concedidas diretamente 

ao pesquisador pelas instituições oficiais de fomento à pesquisa como a FAPERJ 

e o CNPq. 

 Atualmente a UNIGRANRIO conta com 32 bolsas PIBIC-EM/CNPq, 34 bolsas 

da FUNADESP, 11 bolsas PIBIC/CNPq e 13 bolsas da FAPERJ. Considerando que 

a UNIGRANRIO tem presentemente mais de vinte e cinco mil alunos de graduação, 

percebe-se que o Programa de Iniciação Científica da UNIGRANRIO tem um 

potencial enorme de crescimento. A inserção de novos alunos no Programa é uma 

evolução positiva desejável e inadiável. 

  

http://www.unigranrio.br/recursos/documentos/regulamento-concurso-cultural-iniciacao-cientifica.pdf
http://www.unigranrio.br/recursos/documentos/regulamento-concurso-cultural-iniciacao-cientifica.pdf
http://www.unigranrio.br/unidades_adm/pro_reitorias/propep/galleries/download/EDITAL_PIIC-2012_2013.pdf
http://www.unigranrio.br/unidades_adm/pro_reitorias/propep/galleries/download/EDITAL_PIIC-2012_2013.pdf
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Gráfico 7 – Projetos por Escola. 

 

No Edital PIBIC - 2012 / 2013 foram submetidos 115 projetos, destes 71 de 

Professores Doutores e 44 de Professores Mestres. Ilustramos na figura abaixo o 

aumento expressivo da demanda para o processo de seleção, em atendimento ao 

Edital 2012/2013, em comparação ao ano anterior. 

 

PROJETOS POR ANO / 

ESCOLA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIIC / 

UNIGRANRIO 

 

CSE 
2011 31 

2012 81 

CSA 
2011 10 

2012 17 

CEH 
2011 12 

2012 15 

CTA 
2011 1 

2012 2 

   Total de Projetos 

2011   2012 

54   115 

Total de Doutores com Projetos 

 

Doutores Com Projetos Enviados 

2011   2012 

 

CSE CSA CEH CTA 

33   71 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

    

20 46 4 11 8 13 1 1 
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Gráfico 8 – Evolução do Stricto Sensu na UNIGRANRIO. 

A Evolução do Lato Sensu na UNIGRANRIO 

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, notadamente aqueles de especialização, 

com carga horária total de 360 horas, são organizados em disciplinas.  

A PROPEP fez mudanças significativas em 2012 nos projetos dos cursos Lato 

Sensu. Essa foi uma decisão estratégica para garantir a qualidade do produto 

oferecido ao mercado. Os coordenadores dos cursos têm a responsabilidade de 

atualizar as propostas dos projetos periodicamente. Nesse sentido, os 

coordenadores renovam ideias e fazem as alterações nos cursos propostos para a 

Pós-Graduação Lato Sensu. 

A reorganização dos cursos no sítio da Pós-Graduação Lato Sensu é uma ação 

notadamente articulada com a implantação da atual filosofia administrativa da 

PROPEP. O sítio permite ao usuário uma ampla visão dos cursos por Campus / 

Unidade. Além disso, o sítio também mostra os cursos oficinas com inscrições 

abertas, em andamento ou que, em breve, serão oferecidos. 
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5.2 A Integração com o Ensino e a Extensão 

A Pós-Graduação e a Pesquisa na UNIGRANRIO recebem apoio institucional 

e a aplicação de investimentos em ideias, talentos e infraestrutura. As ideias podem 

ser consideradas como essenciais: 

Para a inovação de produtos e processos;  

Para a melhoria das propostas dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e  

Para a oferta de cursos Lato Sensu.  

O talento é mostrado por meio da qualificação dos docentes-pesquisadores, 

que fazem parte do corpo de professores da UNIGRANRIO. A articulação do talento 

com as ideias exige infraestrutura atualizada, para ser competitivo. Nesse caso, 

incluem-se não apenas instalações laboratoriais e acesso à informação, mas 

também equipe administrativa, que: 

Promova um ambiente de trabalho adequado;  

Assegure o apoio ao atendimento a editais e  

Atenda às normas, regulamentos e exigências das agências de fomento e da 

UNIGRANRIO.  

A PROPEP busca garantir o apoio necessário à participação do pesquisador 

nos editais internos e externos de fomento à pesquisa, aos docentes para oferta de 

cursos Lato Sensu e à comunidade um ambiente adequado em todos os sentidos.  

Em relação aos talentos e às ideias, a PROPEP mostra eficiência dessa 

articulação por meio dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e da produção 

científica.  

Por fim, os objetivos do PDI (2010-2014) estão focados no ambiente 

institucional, nas atividades de pesquisa, com normas e procedimentos 

estabelecidos, e nas instalações e infraestrutura dos diversos Campi. Entretanto, 

durante a vigência do PDI (2010-2014) ajustes administrativos e de conscientização 

da comunidade da UNIGRANRIO serão necessários, notadamente para superar 

óbices e reorientar ações no âmbito dos projetos relacionando pesquisa com 

extensão. 
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5.3  Programas de Incentivo à Pesquisa, Parcerias e Projetos 

A PROPEP incentiva os docentes a cadastrarem projetos de pesquisa na 

base da UNIGRANRIO. Desta forma, também os incentiva a publicar em congressos 

e periódicos, notadamente aqueles listados no QUALIS da CAPES. Nesse sentido, 

foi estabelecido um Programa de Premiação para Artigos Publicados em 

Periódicos (PAP) classificados no QUALIS/CAPES baseado em critérios de impacto 

do periódico. Graças ao PAP registrou-se no último triênio um crescimento 

significativo no número de publicações de docentes do Stricto Sensu. 

No decorrer do PDI (2010-2014), a PROPEP intensificou a relação de 

cooperação e parceria com formação de redes de pesquisa entre grupos de 

pesquisadores interinstitucionais e com empresas. A cooperação entre 

pesquisadores tem permitido estabelecer ações conjuntas de interesse da pesquisa 

e da pós-graduação, além de intercâmbio de docentes como consultores “Ad Hoc” 

para a análise de projetos de pesquisa.  

As parcerias para desenvolvimento de pesquisas proporcionam apoio 

financeiro  por meio das agências de fomento, notadamente a FAPERJ, para grupo 

de pesquisadores com vínculos com a UNIGRANRIO e as redes científicas formadas 

com outras IES.  

Além das redes interinstitucionais, os pesquisadores da UNIGRANRIO são 

incentivados a desenvolver parcerias com governos municipais (Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu, São João de Meriti, Magé, Silva Jardim, Rio de Janeiro e Macaé). 

Esse tipo de cooperação, e de atuação pesquisa – ensino – extensão, permite o 

desenvolvimento de dissertação de mestrado, de trabalhos de iniciação científica 

(IC) e de extensão, além de atividades complementares para os cursos de 

graduação.  A iniciativa privada e as ONGs têm possibilitado também o 

desenvolvimento de algumas pesquisas para dissertação de mestrado e trabalhos 

de IC. Portanto, a PROPEP continua incentivando a busca por parcerias nesses 

setores da economia como ação para atingir objetivos do PDI (2010-2014). 

Como já foi mencionado, a PROPEP vem adotando uma política de expansão 

continuada do PIIC para a um número de bolsistas que corresponda a 2% do 

número total de alunos matriculados. Além disso, desenvolve política de expansão 

da IC Junior, com alunos dos Colégios de Aplicação (CAPs) e faz a articulação da IC 

com os TCCs, para que sejam sedimentados aspectos de ciência, inovação e 

empreendedorismo. 
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Além do programa de iniciação científica, a UNIGRANRIO encaminhou, ao 

CNPq, em junho de 2012, uma Proposta Nova para o Programa Institucional de 

Bolsas de Desenvolvimento Tecnologico e Inovação– PIBITI. A elaboração desta 

proposta buscou a colaboração de pesquisadores de diferentes áreas da 

UNIGRANRIO. Foi uma mobilização efetiva de professores e gestores, 

estabelecendo-se, na instituição, uma agenda relevante de curto prazo, para a sua 

consolidação como instituição empreendedora e inovadora em suas pesquisas. Os 

fóruns de debates, envolvendo as quatro grandes Escolas, induziram a uma tomada 

de decisão a respeito da criação da Agência UNIGRANRIO de Inovação, vinculada à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A Agência reunirá, no seu escopo, o 

Escritório de Transferência de Tecnologia, Incubadoras de Base Tecnológica e 

Núcleos de Inovação Tecnológica. Neste sentido, a Agência será a responsável por:  

● normatizar a respeito de proteção da produção intelectual da instituição;  

● difundir, na comunidade acadêmica, a cultura empresarial e os modernos 

instrumentos de gestão;  

● buscar a integração de pesquisadores de diversas áreas e o apoio dos 

gestores institucionais para realização dos contratos de parceria com as empresas 

privadas;  

● disponibilizar espaço físico para atividades científico-empresariais para 

oferecer, às empresas, apoio técnico e gerencial, serviços básicos qualificados e 

consultorias especializadas;  

● proporcionar facilidades para o surgimento, desenvolvimento e 

consolidação de empresas tecnologicamente inovadoras. 

 
5.4 Suporte Administrativo da PROPEP 

O suporte administrativo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa está 

estruturado para atendimento e apoio ao público interno, alunos e professores, e ao 

público externo.  

Por esta razão, a PROPEP atende os interessados: 

Nos Cursos da Pós-Graduação Lato Sensu; 

Nos Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu; 

No Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC);  

No Programa de Apoio à Participação em Eventos (PAPE); 

No Programa de Apoio à Apresentação de Propostas de Pesquisa e Auxílios 

junto às Agências de Fomento (APqA).  
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A divulgação e o acompanhamento das pesquisas em desenvolvimento na 

UNIGRANRIO têm na produtividade científica um dos principais parâmetros de 

avaliação. Por esta razão, a PROPEP apoia auxílios à participação de docentes e de 

discentes em eventos para divulgação e discussão de seus resultados de pesquisa, 

como também na publicação de seus trabalhos. Entretanto, a PROPEP prioriza o 

apoio à publicação de trabalhos em periódicos classificados no QUALIS/CAPES.  

 

5.5 Eventos, Seminários e Festivais organizados anualmente pela PROPEP 

● Seminário De Iniciação Científica e Tecnológica (SICTEC)  

O SICTEC é a reunião anual organizada pela Pro - Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da UNIGRANRIO, onde são apresentados os resultados dos projetos 

contemplados com bolsas do CNPq (PIBIC e PIBIC-EM), da Fundação Nacional de 

Desenvolvimento do ensino Superior Particular (FUNADESP) e bolsas de Iniciação 

Científica concedidas diretamente aos pesquisadores pela FAPERJ. O SICTEC 

abriga ainda a mostra de trabalhos produzidos por alunos voluntários e 

pesquisadores qualificados do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) 

da UNIGRANRIO. O evento, organizado de acordo com as recomendações do 

CNPq, conforme RN 17/2006, oferece uma oportunidade particular para discussão 

interdisciplinar e disseminação do conhecimento. Pretende-se que o SICTEC seja 

cenário da integração de pesquisadores e alunos de graduação das grandes áreas 

de ciências da saúde, biológicas, exatas, sociais e aplicadas, bem como de ciências 

humanas, ambientais, letras e artes. 

Durante o seminário, o desempenho do bolsista, com base nos resultados 

apresentados, é avaliado pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação 

Científica da UNIGRANRIO e pelo Comitê Externo, constituído de pesquisadores 

com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Os trabalhos apresentados no 

SICTEC são publicados - em meio digital - nos Anais de Iniciação Científica da 

UNIGRANRIO (ISSN 1981-5441; Ano VI Volume 1 Número 1 – 2012) e concorrem 

ao Prêmio de Iniciação Científica Tecnológica e Artística da UNIGRANRIO. 

●Festival de Curtas Metragens - Documentários (CDC) e a QCiência: Tiras de 

Desenho em Quadrinhos                                                                                                                                

O CDC e a Qciência – Iniciaçâo Científica são baseados em projetos do Programa 

Institucional De Bolsas De Iniciação Científica (PIIC) DA UNIGRANRIO. O Festival é 
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uma iniciativa da PROPEP junto com a Escola de Ciências Sociais Aplicadas (Curso 

de Comunicação Social, Jornalismo e Design Gráfico) e a Escola de Educação, 

Ciências, Letras, Artes e Humanidades (Curso de Artes Visuais). O CDC e a 

QCiência têm como finalidade estimular a produção audiovisual e criativa dos alunos 

de graduação do Curso de Comunicação Social e Jornalismo, por intermédio da 

produção de documentários (CDC) e produção de tiras de desenho em quadrinhos 

(QCiência) pelos alunos do Curso de Artes Visuais e Design Gráfico. Ambos têm 

como objetivo comum a divulgação dos trabalhos científicos dos bolsistas de 

Iniciação Científica e Tecnológica dos cursos de graduação e do ensino médio da 

UNIGRANRIO. Desta forma, promovem a interação entre alunos de diversos cursos 

no que diz respeito aos trabalhos de pesquisa em desenvolvimento no Programa 

Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica. Além disso, estimulam o debate, a 

crítica e resgatam as tiras de desenho em quadrinhos com a perspectiva de novas 

vertentes de trabalho. 

●Seminário de Ensino Pesquisa e Extensão (SEPEX) 

O SEPEX é uma realização conjunta da PROPEP e da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROCE). O evento ocorre em junho, por ocasião do aniversário da UNIGRANRIO. 

O SEPEX se desenvolve em torno de uma programação nuclear com conferências e 

simpósios seguidos da apresentação de projetos de pesquisa, extensão, tecnologia 

e inovação desenvolvidos na instituição. Assim, o SEPEX proporciona aos 

professores-pesquisadores a oportunidade de mostrar e discutir seus resultados 

com pesquisadores de várias áreas do conhecimento, além das importantes 

interações que se estabelecem com os alunos da graduação. 

5.6 O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO 

 Colegiado multi e transdisciplinar, com munus publico, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos 

protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico, animais e 

dados deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das 

pesquisas em sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e 

normativas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e 

outros diplomas legais e normativos que vierem a ser promulgados. 

. O CEP-UNIGRANRIO analisa e avalia a priori projetos de pesquisa 

elaborados e que serão desenvolvidos no âmbito da Universidade.  Por se tratar de 
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um Comitê de Ética em Pesquisa cadastrado e credenciado pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da 

Saúde (MS), ele está qualificado para analisar a eticidade protocolos de pesquisa de 

projetos de outras instituições, desde que haja aquiescência prévia da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO (CEP-UNIGRANRIO) foi 

constituído no dia 27 de junho de 2001, através de Ato Administrativo da Reitoria, 

após decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO realizada no dia 

22 de junho de 2001 e em 3 de setembro de 2003 a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) aprovou o registro do CEP-UNIGRANRIO, concedendo-lhe o 

status de Comitê reconhecido e credenciado para análise e avaliação de protocolos 

de pesquisas, participando, desde então, do Sistema CEP/CONEP: Sistema 

Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (SISNEP), passando a ter 

munus publico. 

O Regimento Geral do CEP-UNIGRANRIO foi aprovado pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa da Universidade (CENSEPE), em sua Reunião Ordinária der 25 

de junho de 2002 e posteriormente homologado pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). Dentre as principais atribuições do CEP-UNIGRANRIO, em 

consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196/96, 

VII, 13, Letra “e”, destacam-se: 

Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade; 

Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, animais, 

tecidos e dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador; 

Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa 

desenvolvidas no âmbito da UNIGRANRIO; 

Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na 

ciência. 

O CEP-UNIGRANRIO rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos 

reguladores do Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do 

conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa 

humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP-UNIGRANRIO e, 

através da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO serem 
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cadastrados no Sistema CEP/CONEP, a fim de responderem às exigências previstas 

na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196 de 10 de outubro de 1996. 

7. GESTÃO DE PESSOAS 

7.6 - Previsão de Expansão do Corpo Docente 

           

Tabela 35 – Corpo Docente - Fonte: DRH – Jun/2012 

A expansão do Corpo docente se dará de forma controlada, de acordo com o 

crescimento da base de alunos e implantação de novos cursos em todos os Campi/ 

Unidades e Pólos. A partir desta equação, o alvo a ser atingido é de 48,2% de 

crescimento do quadro total de docentes. 

8. ESTRUTURA FÍSICA  

8.1 – Campi e Unidades 

  A instituição possui sua sede no município de Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e mais dez unidades dispostas 

regionalmente, como segue:  

REGIONAL BAIXADA 

Campus Sede: Rua Professor José de Souza Herdy, 1.160, bairro Jardim 25 

de Agosto, Duque de Caxias (RJ) — CEP: 25071-202.  

Unidade Santa Cruz da Serra: Av. Automóvel Clube, 48 - 2º Andar - Santa 

Cruz da Serra, Duque de Caxias (RJ) — CEP: 27901-000. 

Unidade Colégio Casimiro de Abreu (COCA): Rua Cel. João Teles, 250 – 

Centro, Duque de Caxias (RJ) — CEP: 25020-180. 

Campus Nova Iguaçu: Rua Cel. Bernardino de Melo, 1.771, Centro, Nova 

Iguaçu. 

Campus São João de Meriti: Rua da Matriz, 204 – Centro, São João de 

Meriti (RJ) — CEP: 25520-640. 

Campus Magé: Rua João Valério, 654 – Centro, Magé (RJ) — CEP: 25900-

000. 

REGIONAL RIO DE JANEIRO 

Total 724

Mestre 51%

Doutores 23%

Parcial 53%

Integral 36%

Horista 10%

Titulação

Regime 

de 

Trabalho

Quadro de Docentes
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Campus Lapa: Rua da Lapa, 86 – Centro, Rio de Janeiro (RJ) — CEP: 

20021-180. 

Unidade Carioca Shopping: Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vicente de 

Carvalho, Rio de Janeiro (RJ) — CEP: 21210-002. 

Unidade Barra da Tijuca: Av. Ayrton Senna, 3.383, bloco 2 - Barra da Tijuca, 

Rio de Janeiro (RJ) — CEP: 22775-002. 

REGIONAL NORTE-FLUMINENSE 

Campus Silva Jardim: Rodovia BR 101, Km 244 – Imbaú, Silva Jardim (RJ) 

— CEP: 28820-000. 

Campus Macaé: Av. Nossa Senhora da Glória, 845 - Praia Campista, Macaé 

(RJ) — CEP: 27920-390. 

8.2 – Biblioteca 

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBi 

Em 01 de março de 2011 através da Resolução nº001/2011  foi aprovada pela 

Reitoria a nova estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO que 

passou a contar com um Núcleo de Coordenação de Bibliotecas, 11 (onze) 

Bibliotecas (Biblioteca Central, Biblioteca Setorial Barra da Tijuca, Biblioteca Setorial 

Carioca, Biblioteca Setorial Casemiro de Abreu, Biblioteca Setorial Lapa, Biblioteca 

Setorial Macaé, Biblioteca Setorial Magé, Biblioteca Setorial Nova Iguaçu, Biblioteca 

Setorial São João de Meriti, Biblioteca Setorial Santa Cruz, Biblioteca Setorial Silva 

Jardim)  e uma Unidade de Conservação e Restauração de Documentos – UCORE.  

 
     QUADRO DE PESSOAL 

 
Tabela 11 – Quadro de Funcionários do SIBi 

NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS - NCB  

Responsável pelo planejamento, coordenação e operacionalização de forma 

integrada das Bibliotecas e do UCORE, ao NCB compete: 

 Fixar normas e padrões de funcionamento das Bibliotecas e do 

UCORE; 

CARGOS QUANTIDADE 

ASSISTENTES 3 

AUXILIARES 29 

BIBLIOTECÁRIOS 11 

COORDENADOR 1 

ESTAGIÁRIOS 2 

JOVENS APRENDIZES 2 

TÉCNICOS 2 

TOTAL 50 
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 Gerenciar o Sistema Pergamum; 

 Elaborar o orçamento anual, coordenar e supervisionar as aquisições, 

no que se relaciona a atualização do acervo de livros, periódicos, 

multimídias e Bases de Dados para as Bibliotecas; 

 Participar da seleção de profissionais Bibliotecários e da elaboração 

de treinamentos para esses profissionais e da reciclagem das equipes 

técnicas já existentes; 

 Elaborar projetos específicos para credenciamento e reconhecimento 

de cursos. 

 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS - UCORE 

          A permanente avaliação do acervo quanto ao seu estado de conservação 

objetivando a preservação do mesmo através de restauração e/ou encadernação é 

realizada pelo UCORE, Setor responsável por esta atividade e que tem suas 

atribuições regulamentadas pelo Comunicado Interno n° 002/2012/NCB, de 07 de 

maio de 2012. 

 

BIBLIOTECA CENTRAL E SETORIAIS 

 

As Bibliotecas do SIBi disponibilizam um espaço fundamental de estudo, 

pesquisa e aperfeiçoamento intelectual para estudantes e professores da 

UNIGRANRIO e do Colégio de Aplicação. Aberto, inclusive, aos estudantes e 

professores do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e alunos das 

Instituições de Ensino Superior cujas bibliotecas integram a Rede de 

Compartilhamento de Bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro (CBIES). 

Á partir da nova estrutura do SIBi foram descentralizadas para as Bibliotecas as 

seguintes atividades: 

 Administração do Setor de Referência/Circulação com a responsabilidade 

pelo atendimento aos usuários informando-os quanto ás normas  para 

inscrição, utilização do espaço físico, serviços prestados e auxiliando-os nas 

pesquisas no Sistema Informatizado de Bibliotecas. 

 Realização do Processamento Técnico da Biblioteca, recebendo, verificando 

e codificando os dados no Sistema Pergamum de todo o acervo. 
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 Orientação aos usuários quanto à utilização das Bases de Dados e a 

realização de levantamentos bibliográficos e fichas catalográficas, visitas 

orientadas, solicitação de artigos COMUT/SCAD. 
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Instalações físicas 

 

As Bibliotecas do SIBI dispõem de salas de recepção, salões de leitura, salas de 

estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa informatizada, cabines de 

estudo individualizado e salões de acervo. 

 

Acervo 

A Resolução GRU nº002/2011 estabelece a Política de Aquisição de Acervo para as 

Bibliotecas quanto a aquisição de livros, periódicos e multimeios. 

A indicação para a aquisição desses acervos (bibliografia básica e complementar, 

periódicos e multimeios) será feita pelos Professores  em comum acordo com a 

Coordenação do Curso. 

 Para os alunos estão disponíveis além dos livros básicos e complementares que 

atendem plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das 

Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas e das Bibliotecas integrantes do 

Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do 

Rio de Janeiro (CBIES). 

Além do acervo de livros, os alunos da UNIGRANRIO têm acesso às Bases de 

Dados assinadas , PEARSON – Biblioteca Virtual Universitária e ao Portal de 

Periódicos CAPES,este, através de convênio. 

                                        
Tabela 9 – Crescimento do Acervo de 2005 a maio/2012 

 
Informatização 
 
SISTEMA  PERGAMUM 
O acervo das Bibliotecas do SIBi é administrando pelo Sistema Pergamum que 

contempla de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o 

objetivo de facilitar a gestão da informação e melhoria da rotina diária de seus 

usuários. 

 

CRESCIMENTO DO ACERVO 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAIO/2012 

TÍTULOS 54629 59129 64133 66558 70475 73382 76280 79130 

EXEMPLARES 131038 144689 154418 161851 171558 180503 188626 201642 
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Principais Módulos: 

Processo Gerencial 

Controle de listas de sugestão, seleção, aquisição, reclamações e recebimento de 

material; 

Catalogação  

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules - 

AACR2 e da Classificação Decimal de Melvil Dewey. 

Circulação de Materiais  

Controle de empréstimos  de documentos com prazos e quantidades diferenciadas, 

por categoria de usuários; 

Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO (CI 001/2011). 

                                      

Tabela 10 – Empréstimos realizados de 2005 a maio/2012 

                  

RECURSOS ELETRÔNICOS 

          A disponibilização da informação através dos recursos eletrônicos estão cada 

vez mais presentes nas rotinas das bibliotecas e de seus usuários. O Sistema 

Integrado de Bibliotecas disponibiliza estes recursos através de Bases de Dados 

assinadas e de livre acesso, da PEARSON - Biblioteca Virtual Universitária e do 

Portal de Periódicos CAPES.  

 

Bases de Dados Assinadas 

EBSCO 

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

com uma variada coleção de periódicos científicos internacionais.  

 Academic Search Premier :  Ciências sociais, Ciências Humanas, 

Educação, Informática, Ciências da Computação, Engenharia, Física, 

                                       ESTATÍSTICA DE EMPRÉSTIMOS ANUAIS 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MAIO/2012 

QUANTIDADE 107631 108997 100812 101063 101211 98186 38634 

 

http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1
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Química, Letras e Lingüística, Arte e Literatura, Ciências Médicas, 

Estudos Étnicos, etc. 

 

 Fonte Acadêmica:  A Fonte Acadêmica é uma coleção em rápida 

expansão de mais de 130 periódicos acadêmicos do Brasil e de 

Portugal. O Banco de Dados é atualizado semanalmente. 

 

 Business Source Premier: Host A Business Source Premier é a base de 

dados de pesquisa de negócios e é atualizada diariamente no EBSCOhost. 

 

 Medline with Full Text : O MEDLINE com texto completo é a fonte mais 

abrangente do mundo de texto completo para periódicos médicos, 

fornecendo texto completo para mais de 1.450 periódicos indexados no 

MEDLINE. Desses, mais de 1.430 têm indexação de capa a capa no 

MEDLINE, e, desses, 553 não são encontrados com texto completo em 

qualquer versão do Academic Search, Health Source ou Biomedical 

Reference Collection. 

          

 UP TO DATE  UpToDate é um sistema de apoio à decisão clínica que ajuda os 

médicos em todo o mundo fornecer o melhor cuidado ao paciente. Usa evidências 

atuais para responder questões clínicas com rapidez e facilidade no momento do 

atendimento. Isso economiza tempo aos médicos, melhora os resultados e reduz os 

custos de saúde 

 

COMMUNICATION & MASS MEDIA Esta abrangente base de dados ajuda os 

pesquisadores a navegar pelas áreas de comunicação e mídia de massa, reunindo 

informações encontradas em mais de 250 periódicos. Aproximadamente 3 milhões 

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

pesquisadores das seguintes áreas: Publicidade, Jornalismo, Engenharia da 

comunicação, Editoração, Design gráfico, Especialistas em tecnologia da 

informação, Linguistas, Profissionais de marketing, Compradores de mídia, 

Fotógrafos, Profissionais de relações públicas, Comentaristas esportivos, 

Estudantes que desejam seguir carreira na área de comunicações, Escritores e 

muitos outros. 
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REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE é uma ferramenta Premium de busca jurídica. 

Seu principal objetivo é fornecer informação inteligente de maneira intuitiva, 

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

embasamento para as teses jurídicas, bem como, viabilizar a atividade do 

profissional do direito. 

 

PEARSON- Biblioteca Virtual Universitária 

 A Biblioteca Virtual Universitária da Editora Pearson, através de assinatura, permite 

o acesso integral, para leitura de livros, das àreas de Administração, Marketing, 

Economia, Humanidades, Finanças, Contabilidade, Matemática, Engenharia e 

Computação, sendo possível a impressão mediante pagamento à Editora. 

 

Bases de Dados – Convênio 

Portal de Periódicos CAPES 

O Portal de Periódicos CAPES é livre e gratuito para os usuários das instituições 

participantes e é disponibilizado a professores, alunos , pesquisadores e 

funcionários, oferecendo acesso a textos completos de artigos selecionados de 

revistas internacionais, nacionais e estrangeiras e a Bases de Dados com resumos 

de documento em todas as Áreas do Conhecimento.  

 

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

 Scopus – Base de Dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da              

Saúde, Ciências Físicas e Ciências sociais. Indexa títulos acadêmicos revisados, 

títulos  de acesso livre, anais de conferências, publicações comerciais, séries de 

livros, páginas     Web de conteúdo científico e patentes de escritórios.    

                                                                         

 Science  Direct – Coleção eletrônica de textos completos provenientes de mais de 

1.800 revistas científicas Elsevier, com mais de 10 milhões de artigos nas áreas 

científicas, tecnológica e médica, representando aproximadamente 25% da 

produção científica mundial.    

  



76 

 

Base de Dados de Livre Acesso 

Scielo  - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em 

Linha) Especialmente desenvolvida para responder às necessidades da 

comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente na 

América Latina e Caribe, proporciona uma solução eficiente para assegurar a 

visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, contribuindo para a 

superação do fenômeno conhecido como 'ciência perdida'. 

 

Com o objetivo de acompanhar o crescimento da Instituição, o SIBi tem como metas: 

 Ampliação do espaço físico das Bibliotecas para atender plenamente o 

crescimento do acervo e as necessidades de utilização dos alunos de acordo 

com o cronograma de novos cursos estabelecidos no PDI; 

 Atualização permanente das bibliografias dos Cursos; 

 Atingir a excelência no atendimento aos usuários. 

 


