
BOLETIMDA
ANO III Nº 141 24 DE AGOSTO DE 2018

CAPES 
DIZ QUE 
PROJETO DA 
UFRJ É VAGO, 
INCOERENTE 
E POUCO 
RIGOROSO

UFRJ PERDE EDITAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Proposta foi 
recusada pela 
agência de fomento. 
Resultado é 
preliminar, e UFRJ 
vai recorrer. Antes 
de receber parecer, 
Consuni aprovou 
moção de repúdio

Continua na página 2
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UNIVERSIDADE DISPUTA R$ 12,9 MILHÕES PARA CT-INFRA NO BNDES, OITO INTERESSADOS EM GERIR IMÓVEIS
n O Conselho Universitário aprovou, na 
reunião de 16 de agosto, as propostas 
que vão disputar recursos lançados por 
dois editais da Finep. São dez subproje-
tos que abrangem mais de 50 progra-
mas de pós-graduação.                                                       
O edital de manutenção oferece para 
todo o Brasil R$ 70 milhões. Já o edi-
tal para as áreas temáticas dividirá o 
montante de R$ 110 milhões entre os 
projetos que serão aprovados em todo 
o país. Os recursos virão do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT).
Apesar de os editais serem muito im-

n Oito empresas concorrem para cons-
truir o projeto de aproveitamento eco-
nômico dos ativos imobiliários da UFRJ. 
As propostas foram apresentadas em 
pregão eletrônico organizado pelo BN-
DES, responsável pela licitação, no últi-
mo dia 20. Ainda não há um vencedor.  
As candidatas passam por uma etapa 
de julgamento da proposta e avaliação 
da capacidade técnica. 
O novo modelo de gestão patrimo-
nial poderá ser por concessão ou por 
constituição de um fundo de investi-
mento imobiliário que traga retorno 
para a UFRJ. As contrapartidas seriam 

portantes para as instituições de pes-
quisa, a Finep está oferecendo menos 
da metade dos recursos investidos em 
2014, ano do último CT-Infra. Para este 
ano, a UFRJ apresentou três subprojetos 
que disputam, no primeiro edital, R$ 2,4 
milhões. No edital voltado a áreas temá-
ticas, a universidade tem potencial para 
conseguir até R$ 10,5 milhões.
O professor Nelson Braga, represen-
tante dos Titulares do CCMN no Con-
suni, foi um dos que votaram a favor do 
relatório apresentado pela comissão 
do CT-Infra. “Além da questão do finan-
ciamento ser muito importante para a 

usadas em infraestrutura acadêmica 
e assistência estudantil. Por exemplo, 
uma empresa exploraria um terreno 
da universidade e, como pagamento, 
assumiria custos de construção de um 
restaurante universitário. 
O Banco Fator está na dianteira da lici-
tação, por ter feito o lance mais barato 
(R$ 2,624 milhões) para a realização da 
consultoria. Os documentos da institui-
ção financeira estão sendo analisados. 
O preço máximo para a contratação foi 
estipulado pelo BNDES em R$ 6,773 
milhões. Se o Banco Fator for descar-
tado, passam a ser avaliados os papéis 

infraestrutura e pesquisa na universi-
dade, a comissão que fez as análises 
dos subprojetos sugeriu a interação 
entre áreas. Isto é extremamente bené-
fico para a nossa universidade”, avaliou.
O CT-Infra foi criado em 2001 com o 
objetivo de modernizar a infraestrutura 
de pesquisa. Segundo dados da Finep, 
desde 2001 foram distribuídos R$ 3,2 
bilhões em recursos para mais de 1.600 
projetos. O edital deste ano é o primeiro 
desde 2014. O jejum de quatro anos foi 
imposto pelos sucessivos cortes orça-
mentários para Ciência e Tecnologia. 
(Silvana Sá)

da Finarq - Consultoria em Arquitetura 
Ltda, que ofereceu o segundo melhor 
lance (R$ 2,625 milhões). Na sequên-
cia, estão: Idom Consultoria; Houer 
Consultoria e Concessões; Quanta 
Consultoria; Ernst & Young Assessoria 
Empresarial; Machado, Meyer, Sen-
dacz, Opice e Falcão Advogados; e GB 
Consultoria e Serviços.
Durante o Consuni do dia 23, o pró-reitor 
de Gestão e Governança, André Esteves, 
informou que, se tudo correr bem com a 
licitação, a assinatura do contrato com a 
consultoria deve ocorrer até a primeira 
quinzena de setembro. (Kelvin Melo)

D
epois de anos de orçamento 
em queda, a UFRJ ainda está 
ameaçada de perder quase R$ 
22 milhões para 2019 da verba 

de receitas próprias. O Ministério da 
Educação informou que a Secretaria do 
Orçamento Federal, órgão do Ministé-
rio do Planejamento, reduziu  para R$ 
34,3 milhões a previsão de arrecadação 
própria da universidade, que nos últi-
mos anos oscilou de R$ 58 milhões a 
R$ 56 milhões. A previsão caiu porque, 
até agora, a UFRJ só arrecadou R$ 22,8 
milhões, 40,6% do estimado para 2018.

O pró-reitor de Planejamento e Finan-
ças da UFRJ, Roberto Gambine, disse 
que a universidade já se reuniu com o 
MEC para negociar o assunto. Segundo 
Gambine, a baixa execução teve dois 

motivos: a revisão de contratos do con-
domínio Ventura, no Centro do Rio, pois 
o BNDES devolveu salas e a universidade 
não conseguiu realugá-las; o fato de 
não terem entrado no caixa valores do 
aluguel de terrenos da UFRJ ao Cenpes, 
unidade da Petrobras no Fundão. “Espe-
ramos receber em setembro, e isso ele-
vará a execução. A decisão do MEC é até 
contraditória com a ideia de estimular a 
receita própria”, afirmou Gambine.
    “Antes o governo recebia a previsão de 
arrecadação e não questionava. Com o 
teto de gastos, passou a controlar”, expli-
ca o vice-presidente da Adufrj, Eduardo 
Raupp, professor do Coppead/UFRJ. 
Isso força as universidades a serem mais 
ágeis na execução. “Acaba desestimu-
lando as unidades a buscarem receita 
própria”, diz  o professor.

O MEC informou que as receitas 
próprias da UFRJ em 2016 foram de R$ 
58,3 milhões; em 2017, R$ 56,2 milhões; 
na Lei Orçamentária para 2018, R$ 56,1 
milhões. “Até o presente foram arreca-
dados R$ 22,8 milhões, ou seja, 41% do 
previsto para 2018”. Segundo o MEC, o  
valor veio da Secretaria de Orçamento 
e as perspectivas não são favoráveis à 

renegociação: “O prazo para estimati-
vas de receitas próprias foi finalizado. 
Não há como alterar receitas próprias 
da UFRJ para 2019”. A receita própria 
precisa constar da previsão. Caso con-
trário, a verba vai para a conta única do 
Tesouro, sem necessariamente voltar à 
instituição que a obteve.

BATALHA DA LDO NO CONGRESSO
A receita própria das federais é só uma 
parte da batalha da comunidade cientí-
fica para 2019.  Sob pressão de pesquisa-
dores, o presidente Michel Temer vetou 
trecho da  Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) que proibia reajustar pela 
inflação o orçamento do MEC. 

O presidente da Academia Brasileira 
de Ciências, Luiz Davidovich, pondera  
que preservar o orçamento do MEC foi  
uma vitória importante, mas a área de 
ciência e tecnologia segue no aperto. “A 
LDO permitiu incluir no teto de gastos 
receitas próprias das universidades, 
como tudo que resulta de projetos das 
fundações de apoio”, afirmou. Segundo 
ele, o objetivo é não ultrapassar o teto. 
“Vamos tentar derrubar esses vetos no 
Congresso”, afirmou.  

O presidente da Andifes (Associação 
Nacional dos Dirigentes das Institui-
ções de Ensino Superior), Reinaldo 
Centoducatte, reitor da UFES, disse 
que, caso se confirme, a medida é ex-
tremamente danosa.  

Diretor da Fundação Coppetec e pre-
sidente do conselho das fundações de 
pesquisa, Fernando Peregrino lamen-
tou: “Temer botou o bode na sala, o cor-
te do MEC, e tirou. Depois vetou pontos 
fundamentais. Perdemos, perdemos”.

FERNANDA DA ESCÓSSIA
fernanda@adufrj.org.br

Arrecadação da 
UFRJ cai e ameaça 
orçamento de 2019
>Universidade perdeu recursos 
de aluguéis. Queda da receita 
própria compromete previsão 
orçamentária, agora incluída 
noTeto de Gastos

EXCLUSIVO

U
ma proposta “vaga” e sem par-
cerias internacionais. “Temas 
que não inovam na área de sus-
tentabilidade”. Ausência de um 

grupo gestor “internacionalmente mais 
experiente”. As críticas fazem parte do 
parecer que levou à rejeição do projeto 
da UFRJ para o edital de fomento às 
ações de internacionalização, chamado 
Capes/Print. Outro problema, para o co-
mitê da Capes responsável pela avalia-
ção, é a presença de programas que não 
contribuem para a proposta ser consi-
derada “mais rigorosa”, principalmente 
os cursos com conceito 4. A íntegra do 
documento está na capa desta edição.

Pelo parecer, a universidade foi exclu-
ída da chamada pública que distribui  
R$ 300 milhões para instituições que fo-
mentam a  internacionalização. Foram 
selecionadas 25 universidades e centros 
de pesquisa. A UFRJ apresentará recur-
so, informou a pró-reitora de Pós-gra-
duação e Pesquisa, Leila Rodrigues. O 
prazo para a resposta da instituição é 
até o fim do mês. 

“É uma decisão completamente esta-
pafúrdia”, afirmou o professor Romildo 
Toledo, vice-diretor da Coppe, no Con-
selho Universitário do dia 23, quando 
o parecer ainda não era conhecido. De 

acordo com ele, uma universidade como 
a UFRJ, “reconhecida internacional-
mente”, não poderia ser privada destes 
recursos. O Consuni aprovou uma mo-
ção contra o resultado preliminar. 
Ainda durante a reunião do colegiado, a 
pró-reitora Leila Rodrigues classificou a 
rejeição à proposta da instituição como 
“inaceitável”. A dirigente observou que 
foram selecionadas 25 propostas, mas 
o edital permitia o ingresso de até 40 
universidades ou institutos de pes-
quisa. Segundo a dirigente, o projeto 
da UFRJ foi construído em conjunto 
com 58 programas de pós-graduação 

KELVIN MELO
kelvin@adufrj.org.br

UFRJ PERDE EDITAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
Continuação da capa

FERNANDO SOUZA

REAÇÃO: decisão inaceitável, diz a pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa, Leila Rodrigues

“de forma ativa”. “Seguimos todas as 
orientações da Capes. Participamos 
de todos os eventos relacionados ao 
tema. Fomos à Capes com perguntas 
e obtivemos respostas, em torno das 
quais construímos nosso projeto”, disse.   
 
COMITÊ “COM EXPERTISE”
De acordo com resposta por e-mail da 
assessoria de imprensa da Capes, “con-
sultores brasileiros e estrangeiros, com 
expertise em avaliação internacional, 
fizeram parte do Comitê”. A agência 
completou: “Os nomes desses consulto-
res não serão divulgados”. 



I
magine um ônibus que, em vez de 
fumaça e barulho, não é poluente 
e solta apenas vapor d’água. Após 
quase 20 anos de pesquisas e testes, 

uma tecnologia inédita desenvolvida 
na UFRJ entra em fase de produção 
pré-comercial para colocar nas ruas um 
veículo assim. O ônibus híbrido elétrico-
-hidrogênio foi desenvolvido pelo Labo-
ratório de Hidrogênio da Coppe-UFRJ.

Tem tração elétrica e usa três fontes 
diferentes de energia. A primeira é elé-
trica, por meio do carregamento do ôni-
bus. A segunda transforma a energia do 
movimento  do ônibus (energia cinética) 
em energia elétrica. A terceira resulta de 
uma reação que transforma a energia 
química do hidrogênio, armazenado a 
bordo do ônibus, em energia elétrica. 
“O único rejeito é vapor d’água”, diz o 
professor Paulo Emílio de Miranda, 
responsável pelo projeto.

O laboratório negocia com a prefeitu-
ra de Maricá (RJ)  para fornecer a tec-

nologia do ônibus em escala comercial 
para a cidade. “Maricá tem  empresa 
pública de ônibus. É bom poder ver o 
funcionamento real dessa tecnologia 
para uso gratuito da sociedade”, afirma 
Miranda.  

A equipe do projeto conversa também 
com a prefeitura de Volta Redonda e o 
governo do estado da Bahia. A pesquisa 
começou em 1999 e foi financiada ma-
joritariamente com verbas de fundos 
setoriais e agências  como ANP e Aneel. 

Outro reforço na frota verde da Ci-
dade Universitária são os dois carros 
elétricos do Integra UFRJ, criado pelo 
Fundo Verde da universidade. Os veí-
culos, com quatro lugares, são usados 
em viagens dentro do campus. Para 
retirá-los, é preciso ir até as estações, 
nos Centros de Tecnologia e de Ciências 
da Saúde. Professores, técnicos e alunos 
podem utilizar o transporte – mas o 
hábito não se disseminou.  Para dirigir, 
é necessário ter carteira de motorista e 
se cadastrar no aplicativo do projeto. Os 
carros funcionam de 6h às 22h, e a uti-
lização máxima é de duas horas e meia. 
O veículo serve como material de estu-
do.  “É um laboratório para  pesquisas”, 
explica Suzana Kahn, do Fundo Verde 
da UFRJ. Bicicletas também ajudam no 
transporte sustentável na UFRJ e fazem 
3.500 viagens por mês. (*Estagiárias, 
sob supervisão de Kelvin Melo)

REDAÇÃO:  COORDENAÇÃO  ANA BEATRIZ MAGNO ///  EDIÇÃO  FERNANDA DA ESCÓSSIA E KELVIN MELO  ///  REPORTAGEM  ELISA MONTEIRO 
E SILVANA SÁ  ///  ESTAGIÁRIAS  KATHLEN BARBOSA E LARISSA CAETANO ///  DESIGN  ANDRÉ HIPPERTT ///  TI  RENATO MARVÃO

No próximo dia 29, às 11h, a dire-
toria da Adufrj fará reunião com  
sindicalizados sobre planos de 
saúde. O encontro será  no Centro 
de Tecnologia, Bloco E, auditório 
E-212, e terá transmissão ao vivo 
pelo Facebook. A reunião vai de-
bater  vantagens e desvantagens 
da adesão aos planos, além de 
examinar  convênios anteriores e  
informar  sobre  negociações para 
a contratação de novos planos, in-
cluindo maior controle e monito-
ramento de garantias contratuais 
pela Adufrj. 

PLANO DE SAÚDE

AGENDA

ÔNIBUS HÍBRIDO:  tecnologia 
está sendo negociada para uso 

em  cidades brasileiras. Carrinhos 
elétricos estão disponíveis para 

pequenas viagens no campus 
do Fundão, mas ainda são pouco 

conhecidos

ELÉTRICOS
SONHOS

KATHLEN BARBOSA 
E LARISSA CAETANO*
comunica@adufrj.org.br

DUAS CHAPAS DISPUTAM CCJE
n Nos dias 28,29 e 30 de agosto acon-
tecem as eleições para a decania do 
Centro de Ciências Jurídicas e Econô-
micas (CCJE). Os professores Vitor Iorio 
e Pedro Novais compõem a Chapa 1. Os 
professores Flávio Martins e Antônio 
Richa são da Chapa 2. 
Iorio tenta a reeleição após quatro anos 
na decania. Em seu mandato, ele desta-
ca a criação de espaços de convivência 
para estudantes e de trabalho para pro-
fessores na Praia Vermelha. “Estivemos 
em diálogo permanente com os cursos 
e respeitamos o planejamento”.
Já Martins destaca sua experiência 

nos oito anos em que esteve à frente da 
Faculdade Nacional de Direito. “A novi-
dade de nossa chapa é um candidato 
com experiência em gestão de unidade 
acadêmica, algo que o atual decano 
não tem”.
Os programas dos candidatos estão dis-
poníveis em duas páginas no Facebook: 
“Chapa 1 – Integrar o CCJE” e “Chapa 
2 – Unir e Avançar o CCJE”. Haverá três 
urnas na Praia Vermelha (IRID, FACC e 
Instituto de Economia), uma urna na 
Faculdade Nacional de Direito e duas 
urnas no Fundão (Faculdade de Letras 
e Instituto Coppead).
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A UFRJ VISTA pelos olhos de 
seus professores. É esta a pro-

posta da TV Adufrj, um ca-
nal de vídeos no YouTube 
voltado para a  maior uni-
versidade federal do país. 
No debate de lançamento 
da TV Adufrj, jornalistas 

e professores discutiram 
os rumos da Comunicação 

na era digital e os desafios da 
produção de conteúdo para inter-

net. O evento aconteceu no Salão Pedro 
Calmon, na Praia Vermelha, no dia 22. 
Felipe Rosa, diretor de Comunicação da 
Adufrj, apresentou os objetivos do canal:  
“A proposta é que seja uma plataforma 
colaborativa, que receberá também víde-
os produzidos pelos próprios professores, 
sobre suas pesquisas, seus projetos e sobre 
a universidade”, disse. 

Cristina Serra, criadora do canal 
MyNews, no Youtube, foi uma das convi-
dadas do debate. Ela enfatizou o potencial 
da internet de democratizar a Comunica-
ção. “Depois de 30 anos fazendo a TV tra-

dicional na Rede Globo, eu me descobri 
produtora de conteúdo. Hoje, todo mundo 
pode ser um influenciador digital”, disse. 
Mas destacou que a credibilidade é alcan-
çada com “objetividade jornalística e muito 
trabalho”.
Na mesma direção falou a professora da 
Escola de Comunicação da UFRJ, Cristina 
Rego Monteiro: “Vivemos um tempo de 
carência de credibilidade. A TV Adufrj já 
sai na frente por ter um público e fontes 
altamente qualificados”, avaliou.

“A TV Adufrj deve trilhar o caminho da 
pluralidade”. Esta foi a recomendação do 
jornalista Antônio Gois, de O Globo e cria-
dor da Associação de Jornalistas de Educa-
ção (Jeduca). “O bom jornalismo deve ser 
pautado por valores éticos e se preocupar 
não só em ser o mais preciso possível, mas 
o mais plural possível. A UFRJ é um mi-
crocosmo absolutamente plural”, afirmou.

Para a diretora da ECO, Ivana Bentes, a 
Comunicação está no centro das disputas 
políticas e a Adufrj antecipa um movimen-
to que deveria ser da UFRJ. “A comuni-
cação precisa falar a língua de muitos. É 
decisivo que a gente tenha um canal que 
dispute a visão de mundo. A TV Adufrj é 
muito mais que fazer divulgação científica”.

VEM AÍ A

Canal dos professores da UFRJ no YouTube abre 
espaço para debate de ideias e novas narrativas

SILVANA SÁ
silvana@adufrj.org.br
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O QUE VOCÊ VAI 
VER NA TV ADUFRJ?

SERVIÇO
Você coordena ou integra uma pesquisa e quer 
divulgá-la na TV Adufrj? Grave seu vídeo e mande 
para nós. Faça o vídeo em formato horizontal e  
cuide para que o som seja de boa qualidade. Tente 
sintetizar tudo em 3 minutos de gravação. Caso não 
tenha equipamentos ou intimidade com filmagens, 
entre em contato conosco. Nossa equipe faz o vídeo 
com você.

COMO SUGERIR PAUTAS
Mande para nós sugestões de assuntos que você 
queira ver na TV Adufrj. Sua participação é muito 
importante para deixarmos o canal com a cara dos 
professores da UFRJ. 

E-mail: tvadufrj@adufrj.org.br 
Telefones: 3884-0701 e 3884-9692.

fesa da universidade pública,  
gratuita, de qualidade e inclusiva.  
O espaço para a pluralidade e 
multiplicidade de fontes qualifi-
cadas é um dos compromissos 
da TV Adufrj .
A partir desta segunda (27), vídeos 
serão lançados periodicamente 
no canal do Youtube. Às segun-
das-feiras, haverá um panorama 
da semana da universidade. Às 
sextas-feiras, uma reportagem 
sobre um tema abordado no Bo-
letim da Adufrj e um vídeo sobre 
a produção cultural, acadêmica e 
artística da UFRJ. 

A TV Adufrj quer modernizar e 
agilizar a comunicação com os 
professores. A intenção é valorizar 
o trabalho dos docentes e abrir es-
paço para que sejam também pro-
dutores de conteúdo audiovisual.
As pautas do canal falarão sobre 
ensino, pesquisa, extensão, carrei-
ra e tudo o que puder influenciar a 
vida da comunidade acadêmica. A 
linha editorial segue a mesma do 

Boletim da Adufrj, prezando 
pelos valores do jornalis-

mo interpretativo, não 
panfletário, com a 
perspectiva da de-

IVANA
BENTES

““A TV Adufrj precisa 
inovar no formato 
para alcançar a 
pluralidade tão 
característica da 
universidade. 
A forma é tão 
importante quanto 
o que é comunicado.”

CRISTINA
SERRA

““Com toda a crise 
que o jornalismo 
vem passando, vai 
permanecer quem 
tem credibilidade de 
informação e de fontes. 
A TV Adufrj tem tudo 
para fazer a diferença 
neste cenário.” CRISTINA

REGO
MONTEIRO

““A TV Adufrj já nasce 
com uma potência: 
produzir conteúdo 
de alta qualidade, 
com fontes de muita 
credibilidade e com a 
pluralidade expressada 
pela sociedade e pela 
universidade.”

ANTÔNIO 
GOIS

““A sociedade brasileira 
cobra cada vez  
mais que o tema 
Educação seja
pautado de maneira 
qualificada na 
imprensa. Neste 
sentido, a TV Adufrj 
tem muito a contribuir.”


