


Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o envolvimento
da comunidade acadêmica com a pesquisa e com a pós-graduação
remonta à década de 60. Desde então, de forma crescente, a
instituição tem valorizado e incentivado as atividades voltadas para
estas iniciativas. A certeza de que a pesquisa é fundamental ao
processo de produção de conhecimento direcionado para a
sociedade e para o desenvolvimento do país tem, portanto,
predominado como diretriz à atuação institucional
.

Em conformidade com esse quadro, em particular a
qualidade da pós-graduação stricto sensu na UFRJ é marca
constante em todas as áreas do conhecimento e sua relevância é
indiscutível no panorama nacional. Atualmente, a UFRJ possui 85
cursos de Mestrado e 72 de Doutorado, aos quais se encontram
vinculados cerca de dez mil estudantes.

Como parte do processo de contínua ampliação do diálogo
entre corpo discente e a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa,
tem-se como consenso, especialmente em um cenário no qual
muitos são os atores envolvidos, a relevância assumida pela
divulgação e a atualização permanente de informações. Em
consonância com tal compreensão, nesta publicação, reunimos
dados concernentes à estrutura da Universidade, à vida nos campi e
à pós-graduação. Sugestões e comentários serão bem-vindos.

Prof. José Luiz Fontes Monteiro
Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa

APRESENTAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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CONSUNI – Conselho Universitário

Conselho de Curadores

CSCE

- Presidido pelo Reitor, é o órgão de instância máxima que delibera
sobre as questões da Universidade. É composto pelo Vice-reitor,
Pró-reitores, Decanos, Docentes, Discentes, Técnicos-
administrativos e representantes dos Governos Municipal e
Estadual.

- Presidido pelo Reitor, é o órgão deliberativo para assuntos de
patrimônio da Universidade. É composto por representantes do
MEC, do Consuni, dosAntigosAlunos e da Comunidade.
– Conselho Superior de Coordenação Executiva

- Presidido pelo Reitor, é o órgão de coordenação da estrutura
superior da Universidade. É composto pelo Vice-reitor, Pró-
reitores, Decanos, Prefeito da Cidade Universitária e Diretor do
Escritório Técnico da Universidade.

CSCEConselho de Curadores

PR - 2

Estrutura da URFJ
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Pró-reitorias

PU - Prefeitura Universitária

ETU -

Centros Universitários

- São subdivididas em 6 áreas de atuação: PR-1 (Graduação); PR-2
(Pós-graduação e Pesquisa); PR-3 (Planejamento e
Desenvolvimento); PR-4 (Pessoal); PR-5 (Extensão) e SG-6
(Administração e Finanças). Fazem parte da estrutura
administrativa da Universidade e auxiliam a Reitoria no
desempenho de suas funções.

- É um órgão executivo da estrutura superior, que tem como
finalidade administrar os Universitários.

Escritório Técnico Universitário
- Tem por finalidade elaborar, aprovar e fiscalizar projetos de
engenharia, arquitetura e urbanismo nos prédios da UFRJ.

- São presididos por Decanos e constituem-se de Unidades
Acadêmicas e Órgãos Suplementares, cujos objetivos de ensino,
pesquisa, extensão e prestação de serviços abranjem setores
afins do conhecimento.

Campi

Órgãos Suplementares

CEG -

- São compreendidos por Núcleos destinados ao desenvolvimento
de projetos de pesquisa, de extensão e de treinamento;
organizações de prestação de serviços que visam o atendimento
de problemas da comunidade; e Institutos Especializados.

Conselho de Ensino de Graduação
- Presidido pelo Pró-reitor de Graduação, é o órgão deliberativo em
matéria didática e pedagógica do ensino de graduação. É formado
por docentes representantes de cada Centro, discentes e técnicos
administrativos.
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CEPG -

-
-

Conselho de Ensino para Graduados
- Presidido pelo Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, é o órgão
deliberativo na orientação da pesquisa e em matéria pedagógica e
didática para graduados. É formado por docentes representantes
de cada Centro, discentes e técnicos administrativos.
É composto por câmaras permanentes que prestam assessoria na
discussão referente às políticas acadêmicas dos cursos de pós-
graduação ( ).
As câmaras permanentes do CEPG são:

Câmara de Legislação e Normas (CLN);
Câmara de Acompanhamento e Avaliação de Cursos de
Pós-graduação (CAAC);

stricto sensu e lato sensu

-
-

Câmara de Fomento à Pesquisa (CFP), e
Câmara de Corpo Docente (CCD).

Obs.: Todas as resoluções que norteiam a Pós-graduação na UFRJ
podem ser encontradas no endereço:

.http://www.pr2.ufrj.br/cepg
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Divisão de Ensino (DE):
Prédio da Reitoria, sala 802 - Tel.: 2598 1743 -
Tem como função principal o acompanhamento do credenciamento
e certificação de cursos de pós-graduação, da homologação de
bancas examinadoras de dissertações e teses, da revalidação de
diplomas estrangeiros; a atualização do sistema de registro
acadêmico; a assessoria à Câmara de Acompanhamento e
Avaliação de Cursos (CAAC) e a análise e preparação dos
processos relativos à emissão de diplomas de
Pós-graduação.

gisele@pr2.ufrj.br

Cursos e Programas

Conselho de Ensino para
Graduados - CEPG

Pró-reitoria de Pós-graduação
e Pesquisa

Assessoria de Pesquisa Assessoria Acadêmica

Superintendência AdministrativaSuperintendência Acadêmica

Assessoria Técnica

Secretaria do CEPG

Divisão de Assuntos
Estudantis

Divisão de
Ensino

Divisão de
Pesquisa

Divisão de
Programas e Bolsas

Divisão de
Acompanhamento

Financeiro

Divisão de
Informática

Expediente Escolar

Protocolo Serviços Gerais

Registro Acadêmico

Iniciação Científica

Programas CAPES

Acompanhamento
Financeiro

Contabilidade e
Prestação de Contas

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Estrutura da PR-2 - Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
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Divisão de Pesquisa (DP):

Divisão de Programas e Bolsas (DPB):

Divisão deAssuntos Estudantis (DAE):

Divisão deAcompanhamento Financeiro (DAF):

Prédio da Reitoria, sala 805-C - Tel.: 2598 1729 -
Tem como função principal o acompanhamento dos projetos de
pesquisa submetidos às Câmaras de Fomento e de Corpo Docente,
assim como das atividades de pesquisa desenvolvidas na pós-
graduação.

Prédio da Reitoria, sala 811 - Tel.: 2598 1735 -
Tem como função principal o gerenciamento dos programas de
bolsas de estudos, exerce também a atribuição de divulgação aos
cursos de pós-graduação de convênios, seminários, cursos e
intercâmbios com outras instituições nacionais e internacionais.

Prédio da Reitoria, sala 807 - Tel.: 2598 1708 -
Tem como função principal planejar políticas para alunos de pós-
graduação, com intuito de contribuir para a qualidade de sua
permanência nos , bem como gerar assistência visando
amenizar problemas de ordem sócio- econômica.

Prédio da Reitoria, sala 807B - Tel.: 2598 1722 -
Tem como função principal o controle financeiro e patrimonial da PR-
2 bem como a coordenação gestora dos recursos oriundos das
agências de fomento.

jorge@pr2.ufrj.br

julio@pr2.ufrj.br

ateresa@pr2.ufrj.br

braz@pr2.ufrj.br

campi

Divisão de Diplomas (DIP):

Protocolo:

Prédio da Reitoria, sala 806 - Tel.: 2598 1714 -
Tem como função principal a análise, de acordo com as leis
vigentes, de toda a documentação referente ao processo de
elaboração do diploma do alunado e seu devido encaminhamento
institucional formal. Atende à PR-1 e à PR-2.

Prédio da Reitoria, sala 804-A - Tel.: 2598 1717 -

Tem como função encaminhar as correspondências e documentos,
bem como autuar e informar sobre o trâmite dos processos. Atende
à PR-1 e à PR-2.

alma@pr1.ufrj.br

godinho@pr2.ufrj.br

Atendimentos complementares
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Obs.Cada Programa de Pós-graduação adota, em conformidade com sua estrutura acadêmica, um dos três calendários acima
descritos. O aluno deve verificar no curso de interesse qual deles é utilizado.

Atos Acadêmicos 1º período 2º período

1 - Início das Atividades

2 - Rematrícula de matrícula trancada
(destrancamento de matrícula)

3 - Previsão de turma

4 - Trancamento de matrícula

5 - Inscrição em disciplina

6 - Alteração de inscrição em disciplinas

7 - Trancamento de inscrição (desistência
de inscrição)

8 - Término das atividades

9 - Notas - pautas de grau e freqüência

Atos Acadêmicos 2º período

1 - Início das Atividades

2 - Rematrícula de matrícula trancada
(destrancamento de matrícula)

3 - Previsão de turma

4 - Trancamento de matrícula

5 - Inscrição em disciplina

6 - Alteração de inscrição em disciplinas

7 - Trancamento de inscrição (desistência
de inscrição)

8 - Término das atividades

9 - Notas - pautas de grau e freqüência

3º período

Atos Acadêmicos 1º período 2º período

1 - Início das Atividades

2 - Rematrícula de matrícula trancada
(destrancamento de matrícula)

3 - Previsão de turma

4 - Trancamento de matrícula

5 - Inscrição em disciplina

6 - Alteração de inscrição em disciplinas

7 - Trancamento de inscrição (desistência
de inscrição)

8 - Término das atividades

9 - Notas - pautas de grau e freqüência

3º período

Calendário bimestral
4º período

05/03/2007 05/08/2007

Até 28/02/2007 Até 03/08/2007

Até 03/04/2007 Até 04/09/2007

Até 31/05/2007 Até 31/10/2007

De 14/02 a 16/03/2007 De 23/07 a 17/08/2007

De 19 a 27/03/2007 De 20 a 28/08/2007

De 03/04 a 15/05/2007 De 29/08 a 16/10/2007

20/07/2007 21/12/2007

21/08/2007 22/01/2008

05/03/2007

Até 28/02/2007

Até 19/03/2007

Até 17/04/2007

De 26/02 a
09/03/2007

De 12 a
15/03/2007

De 16/03 a
09/04/2007

08/05/2007

08/06/2007

11/06/2007

Até 08/06/2007

Até 25/06/2007

Até 24/07/2007

De 04 a
18/06/2007

De 19 a
22/06/2007

De 25/06 a
13/07/2007

31/08/2007

29/09/2007

17/09/2007

Até 14/09/2007

Até 01/10/2007

Até 30/10/2007

De 10 a
21/09/2007

De 24 a
27/09/2007

14/12/2007

14/01/2008

De 28/09 a
22/10/2007

1º período

05/03/2007

Até 28/02/2007

Até 19/03/2007

Até 17/04/2007

De 22/02 a
09/03/2007

De 12 a
15/03/2007

De 16/03 a
09/04/2007

25/05/2007

25/06/2007

4º período

02/01/2007

Até 21/12/2007

Até 16/01/2007

Até14/02/2007

De 21/12/2007 a
08/01/2008
De 09 a

14/01/2008

22/02/2008

24/03/2008

De 15/01 a
08/02/2008

11/06/2007

Até 08/06/2007

Até 25/06/2007

Até 24/07/2007

De 04 a
18/06/2007

De 19 a
22/06/2007

De 25/06 a
13/07/2007

31/08/2007

29/09/2007

06/08/2007

Até 03/08/2007

Até 20/08/2007

Até 18/09/2007

De 25/07 a
10/08/2007

De 13 a
16/08/2007

11/10/2007

12/11/2008

De 17/08 a
10/09/2007

15/10/2007

Até 27/11/2007

De 15 a
26/10/2007
De 29/10

01/11/2007

21/12/2007

22/01/2008

De 05/11 a
20/11/2007

Até 15/10/2007

Até 29/10/2007

Calendário de Pós-graduação- mestrado e doutorado

Calendário trimestral

Calendário semestral



Decania:

UnidadesAcadêmicas
- Escola de Educação Física e Desportos:

- Escola de EnfermagemAnna Nery:

- Faculdade de Farmácia (FF):

- Faculdade de Medicina:

- Faculdade de Odontologia:

- Instituto de Biologia:

- Instituto de Ciências Biomédicas:

- Instituto de Microbiologia:

Prédio do CCS, Bloco K, 2º andar, sala 18, Cidade Universitária,
do Fundão - RJ, CEP 21944-970 – Tel.: 2562 6701 -

Cidade Universitária, Prédio da EEFD, Cidade Universitária,
do Fundão - RJ - Tel.: 2598 6800 -

Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova - RJ - Tel.: 2293 8999 -

Prédio do CCS, Bloco A, 2º andar, Cidade Universitária, do
Fundão -RJ - Tel.: 25626622 -

Prédio do CCS, Bloco K, 2º andar, Cidade Universitária,
do Fundão - RJ - Tel.: 25998 6708 / 2562 6681 / 2562 6708

Prédio do CCS, Bloco K, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2598 2016 / 2562 6434 / 2562 6438

Prédio do CCS, BlocoA- Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2562 6721 / 2562 6333

Prédio do CCS, Bloco G, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2562 6721 / 2562 6722 -

Prédio do CCS, Bloco I, Cidade Universitária, do Fundão
RJ - Tel.: 2560 8344 -

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

www.ccsdecania.ufrj.br/decania

www.eefd.ufrj.br

www.eean.ufrj.br

www.farmacia.ufrj.br

www.medicina.ufrj.br

www.odontologia.ufrj.br

www.biologia.ufrj.br

www.icb.ufrj.br

www.microbiologia.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
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- Instituto de Nutrição:

- Instituto de Bioquímica Médica:

- Instituto do Coração:

Órgãos Suplementares
- Hospital Escola São Francisco deAssis:

- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho:

- Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho:

- Instituto de Ginecologia:

- Instituto de Neurologia Deolindo Couto:

- Instituto de Psiquiatria:

- Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira:

- Instituto de Doenças do Tórax:

Prédio do CCS, Bloco J, 2º andar, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2560 8293 -

Prédio do CCS, Bloco H1, Sala 2, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2562 6789 - frankein@bioqmed.ufrj.br

Av. Brigadeiro Tropowsky, s/n, Hospital Universitário
CidadeUniversitária, do Fundão - RJ
Tel.: 2562 2629 - Fax.: 2280 2693

Av. Presidente Vargas, 2863, Cidade Nova - RJ. Tel.: 2293 9493

Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2598 2688 -

Prédio do CCS, Bloco G, Cidade Universitária, do Fundão
RJ - Tel.: 2562 6721 -

Rua Moncorvo Filho, 90, Centro - RJ - Tel.: 2222 5046 -

Av. Venceslau Brás, 71, Botafogo, da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2295 6282 -

Av. Venceslau Brás, 71, fundos, da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2295 3449 -

Cidade Universitária, do Fundão - RJ Tel.: 2598 6142

Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2270 2880 -

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

www.nutricao.ufrj.br

www.hesfa.ufrj.br

www.hucff.ufrj.br

www.biof.ufrj.br

gabinete@gineco.ufrj.br

www.indc.ufrj.br

www.psiquiatria.ufrj.br

www.ippmg.ufrj.br

www.idt.ufrj.br
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-
- Maternidade Escola:

Instituto de Estudos de Saúde Coletiva:

- Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais:

- NUPEM - Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé:

- Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde:

Rua das Laranjeiras, 180, Laranjeiras - RJ - Tel.: 2205 7935
m

Av. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, Hosp. Universitário, 5º andar, Ala
Sul, Cidade Universitária, do Fundão - RJ - Tel.: 2598 6044

Prédio do CCS, Bloco H, Cidade Universitária, do Fundão -
RJ - Tel.: 2562 6793 -

Rodovia Amaral Peixoto, Km 181, RJ 106, São José do Barreto
Macaé - RJ - Tel.:(22) 3759 3440 / 37593421

Prédio do CCS, Bloco A, Cidade Universitária, do Fundão
RJ - Tel.: 2562 6614

atesc@me.ufrj.br

www.nesc.ufrj.br

www.acd.ufrj.br

www.nutes.ufrj.br

Campus

Campus

Campus
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Decania:

Unidades Acadêmicas
- Faculdade de Direito:

Órgãos Suplementares
- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional:

- Instituto de Pós-graduação e Pesquisa emAdministração:

- Núcleo de Estudos Internacionais

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ -
CEP 22290-240 – Tel.: 3873 5301 -

Rua: Moncorvo Filho, 8, Centro - Tel.: 2224 8503 - 2224 6035 - 2224
1404 -

Prédio da Reitoria, 5º andar, sala 543, Cidade Universitária,
do Fundão - RJ - Tel.: 2598 1676 -

Prédio da COPPEAD, Cidade Universitária, do Fundão RJ -
Tel.: 2598 9898 -

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ
CEP 22290-240 - Tel.: 3873 5301 -

Campus

Campus

Campus

Campus

decania@ccje.ufrj.br

www.direito.ufrj.br

www.ippur.ufrj.br

www.coppead.ufrj.br

decania@ccje.ufrj.br

- Faculdade deAdministração e Ciências Contábeis:

- Instituto de Economia:

Av. Pasteur, 250, fundos, da Praia Vermelha - RJ - Tel.: 2598
5104 -

Av. Pasteur, 250, térreo, da Praia Vermelha - RJ - Tel.: 2295 1447
-

Campus

Campus

www.facc.ufrj.br

www.ie.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)
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Decania:

UnidadesAcadêmicas
- Instituto de Física:

- Instituto de Geociências:

- Instituto de Matemática:

- Instituto de Química:

- Observatório do Valongo:

Órgãos Suplementares
- Núcleo de Computação Eletrônica

Prédio do CCMN, Bloco D, Cidade Universitária, do Fundão RJ -
CEP 2194-1590 - Tel.: 2598 9401 -

Prédio do CT, BlocoA, Cidade Universitária, do Fundão
RJ - Tel.: 2598 7934 -

Prédio do CCMN, Bloco F, Cidade Universitária, do Fundão
RJ - Tel.: 2598 9460 -

Prédio do CT, Bloco C, térreo, Cidade Universitária, do
Fundão
RJ - Tel.: 2598 7036 -

Prédio do CT, Bloco A, 7º andar, Cidade Universitária, do
Fundão
RJ - Tel.: 2598 7001 -

Ladeira PedroAntônio, 42, Saúde, Centro - RJ - Tel.: 2263 0685 -

Prédio do CCMN, Bloco C, Cidade Universitária, do Fundão
- RJ - Tel.: 2598 3100 -

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

decania@ccmn.ufrj.br

www.if.ufrj.br

www.igeo.ufrj.br

www.im.ufrj.br

www.iq.ufrj.br

www.valongo.ufrj.br

www.nce.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Ciências da Matemática e da Natureza (CCMN)
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Decania:

UnidadesAcadêmicas
- Escola de Comunicação:

- Escola de Serviço Social:

- Faculdade de Educação:

- Instituto de Filosofia e Ciências Sociais:

- Instituto de Psicologia:

Órgãos Suplementares
- Colégio deAplicação:

- Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos:

Av. Pasteur, 250, da Praia Vermelha - RJ - CEP 22290-240
Tel.: 3873 5144 -

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2598 5067 -

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2260 1012 -

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2295 4246 -

Largo de São Francisco de Paula, 1, Centro - RJ - Tel.: 2221 0341

Av. Pasteur, 250 (fundos), da Praia Vermelha - RJ
Tel.: 2295 9890 -

Rua J.J. Seabra, s/nº, Lagoa - RJ - Tel.: 2511 5338 -

Av. Pasteur, 250, da Praia Vermelha - RJ - CEP 22290-240
Tel.: 3873 5144 -

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

decania@cfch.ufrj.br

www.eco.ufrj.br

www.ess.ufrj.br

www.educacao.ufrj.br

www.ifcs.ufrj.br

www.psicologia.ufrj.br

www.cap.ufrj.br

decania@cfch.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
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Decania:

UnidadesAcadêmicas
- Escola de BelasArtes:

- Escola de Música:

- Faculdade deArquitetura e Urbanismo:

- Faculdade de Letras:

Prédio da Reitoria, Térreo, Cidade Universitária, do Fundão - RJ
- CEP 21941-630 - Tel.: 2598 1703 -

Prédio da Reitoria, 6º e 7º andares, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2598 1701 -

Rua do Passeio, 98, Lapa - RJ - Tel.: 2240 1491 -

Prédio da Reitoria, 4º andar, Cidade Universitária, do
Fundão RJ - Tel.: 2598 1628 -

Prédio da Faculdade de Letras, Cidade Universitária, do
Fundão RJ - Tel.: 2598 9750 -

Campus

Campus

Campus

Campus

decania.cla@ufrj.br

www.eba.ufrj.br

www.musica.ufrj.br

www.fau.ufrj.br

www.letras.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Letras e Artes (CLA)
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Decania:

UnidadesAcadêmicas
- Escola Politécnica:

- Escola de Química:

Órgãos Suplementares
- Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em
Engenharia (Coppe):

- Instituto de Macromoléculas:

Prédio do Centro de Tecnologia, Bloco A, 2º andar, Cidade Universitária,
do Fundão - RJ - CEP 21945-970 - Tel.: 2562 7008

Prédio do CT, Bloco A, 2º andar, Cidade Universitária, do
Fundão RJ - Tel.: 2562 7010 -

Prédio do CT, Bloco E, sala 201, Cidade Universitária, do
Fundão RJ - Tel.: 2598 7038 -

Prédio do CT, Bloco G, sala 101, Cidade Universitária, do
Fundão - RJ - Tel.: 2598 7024 -

Prédio do CT, Bloco J, Cidade Universitária, do Fundão - RJ
- Tel.: 2598 7031 -

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

decania@ct.ufrj.br

www.poli.ufrj.br

www.eq.ufrj.br

www.coppe.ufrj.br

www.ima.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Centro de Tecnologia (CT)
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O Fórum de Ciência e Cultura possui categoria de Centro Universitário.
Os órgãos que integram o Fórum são :

Av. Pasteur, 250, sala 106, da Praia Vermelha - RJ - Tel.:
2295 1595

Rua Lauro Muller, 3, Botafogo - RJ - Tel.: 2542 7494

Av. Pasteur, 250, sala 107, da Praia Vermelha - RJ
Tel: 2295 1595

Quinta da Boa Vista, São Cristóvão - RJ - Tel.: 2567 6316

- Sistema de Biblioteca e Informações:

- Casa da Ciência/Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da
UFRJ:

- Editora da UFRJ:

- Museu Nacional:

Campus

Campus

www.sibi.ufrj.br

www.cciencia.ufrj.br

www.editora.ufrj.br

www.museunacional.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Fórum de Ciência e Cultura (FCC)
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Os alunos, no decorrer de sua pós-graduação, terão acesso a dois
sistemas: SIGAe SIGMA.

Sistema Integrado de GestãoAcadêmicaI (SIGA)

Espaço Sigma

Sigma Documenta

Sigma Foco

htpp://intranet.ufrj.br

www.sigma.ufrj.br

O aluno deverá utilizar o CPF como identificação e o número do DRE
como senha para obter acesso. Nesse sistema o aluno encontrará o
registro das informações referentes à sua vida acadêmica
(disciplinas, conceitos, etc).

- O aluno poderá gerar o Currículo Sigma, após
incluir as informações sobre sua vida acadêmica. A obtenção de
acesso depende do cadastramento feito a partir da criação de um
usuário e de uma senha.

- O aluno encontrará o registro de informações sobre a
UFRJ (organização, estrutura acadêmica, atividades de pesquisa e
produção intelectual) para consulta. Não é necessário ter senha.

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Conecte-se
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A PR-2, como forma de incentivo ao desempenho da comunidade
acadêmica, promove programas e eventos de apoio:

Programa de Apoio a Docente Recém-doutor Antonio Luís Vianna
(ALV)

Prêmio Antônio Luís Vianna

Jornada de Iniciação Científica

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

Prêmio Destaque na Iniciação Científica

Este programa foi instituído pela PR-2 e pela FUJB e é destinado a
apoiar projetos de pesquisa apresentados por docentes recém-
doutores da UFRJ. Aos três projetos que mais se destacaram dentre
aqueles agraciados com auxílios pelo Programa ALV do ano anterior,
concede-se o , que consiste em um
apoio suplementar aos projetos selecionados.

Este evento promove o intercâmbio acadêmico-científico entre alunos
de graduação, pós-graduação, docentes e pesquisadores da UFRJ,
por meio da exposição de trabalhos de pesquisa dos alunos de
graduação, bolsistas ou não. Ao final do evento, a PR-2 e a FUJB
concedem um prêmio ao melhor trabalho de cada Centro.

Este programa tem o objetivo de despertar a vocação científica,
incentivando novos talentos potenciais entre estudantes de
graduação e contribuindo para a formação futura de jovens
pesquisadores mediante sua participação em projetos de pesquisa.
Este programa conta com recursos do CNPq e da UFRJ.

Este prêmio é promovido pelo CNPq para os bolsistas de iniciação
científica que se destacaram nas três grandes área do conhecimento
(Ciências da Vida; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas e
Socias, Letras eArtes).

Programas de Incentivo Acadêmico
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Os estudantes de pós-graduação poderão pleitear bolsas de
mestrado e doutorado de instituições de fomento à pesquisa, através
das Coordenações de Pós-graduação.

- Oferece bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no
Brasil e no exterior.

– Oferece bolsas de mestrado, doutorado no país e no
exterior, além de bolsas para estágio pós-doutoral em instituições
estrangeiras.

- Programa Natureza e Sociedade - Oferece bolsas de
pesquisa para estudantes de mestrado, doutorado e pesquisadores,
nas áreas de preservação, conservação e manejo de ecossistemas
brasileiros.

– Oferece bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em
instituições no Rio de Janeiro.

– Oferece bolsas de mestrado e doutorado, nas
áreas de geração de recursos e desenvolvimento comunitário,
educação, mídia, artes e cultura, paz e justiça social. A seleção
privilegia candidatos das regiões norte e nordeste, negros e índios.
w

- Oferece informações
sobre instituições, nacionais e estrangeiras, que disponibilizam
bolsas de pós-graduação no Reino Unido.w -

- Oferece bolsas para realização de trabalho artístico e para
estudos e aperfeiçoamento em música erudita, no Brasil e no exterior.

- Oferece bolsas para estudantes que desenvolvam
trabalho de pesquisa na área tecnológica.

Instituições Nacionais
CNPq

CAPES

WWF-Brasil

Faperj

Fundação Ford

Associação Brasileira de Estudantes de Pós-graduação e
Pesquisadores na Grã-Bretanha (ABEP)

Vitae

PETROBRAS

www.cnpq.br

www.capes.gov.br

www.wwf.org.br

www.faperj.br

ww.programabolsa.org.br

ww.abep.org.uk
www.abep.org.uk/FAQ/bolsaORS.html

www.vitae.org.br
http://www.institutoling.org.br

www.petrobras.com.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Bolsas de Pós-graduação
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Instituições Estrangeiras

Programa Alban

Programa

Fundação Konrad Adenauer

Fundação Wolkswagen

DAAD - Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

As informações referentes a tais instituições foram em grande parte
obtidas em pesquisas realizadas na internet. A PR-2 não se
responsabiliza pelos conteúdos compreendidos nos sítios indicados
neste item.

- Programa de Bolsas de Alto Nível da União
Européia para a América Latina - Oferece bolsas de mestrado e
doutorado nas instituições dos países da União Européia para
estudantes latino-americanos.

AvH - Alexander von Humboldt Foundation - Oferece bolsas de pós-
doutorado, focando as disciplinas das áreas de humanas, saúde
pública, política, agricultura e geociências.

-

– Oferece bolsas de mestrado e
doutorado para alunos de todo o mundo que optem por estudar na
União Européia.

– Oferece bolsas para estudantes
brasileiros de pós-graduação em todas as áreas, exceto medicina,
odontologia e veterinária

– Oferece bolsas para jovens
pesquisadores das áreas de ciências naturais, engenharia e
economia desenvolverem seus trabalhos em universidades alemãs.

- Oferece
bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado na Alemanha, além
de um programa de intercâmbio para alunos que ainda estão na
graduação

http://www.programalban.org

http: / /www.humboldt- foundat ion.de http: / /www.avh.de

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.
html

http://www.adenauer.com.br

www.volkswagen-stiftung.de

http://www.daad.de/

Erasmus Mundus
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Programa Mutis - Embaixada da Argentina no Brasil

Embaixada da Austrália

Programas de bolsas de estudo do governo canadense

Agência Espanhola de Cooperação Internacional

Fundación Carolina

Comissão Fulbright

American Association of University Women - International
Fellowships

The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University

- Oferece
bolsas de mestrado e especialização na Argentina, em disciplinas
como medicina, economia, direito internacional, engenharia,
agronomia e ciência da computação.

- Oferece bolsas de mestrado e doutorado,
que são concedidas pelo governo da Austrália. Devem ser solicitadas
d i r e t a m e n t e n a s u n i v e r s i d a d e s a u s t r a l i a n a s .

- Oferece
diversos tipos de bolsa, para estudantes de doutorado e professores
de universidades brasileiras interessados em realizar pesquisa sobre
o Canadá, ou sobre aspectos das relações bilaterais com o Brasil.

- Oferece
bolsas de mestrado e doutorado na Espanha.

– Oferece bolsas de mestrado e doutorado em
universidades espanholas para alunos da América Latina.

– Oferece bolsas de diferentes tipos e valores
para pós-graduação em universidades norte-americanas.

- Oferece bolsas de pesquisa, mestrado, doutorado e
pós-doutorado nos EUA para mulheres não-americanas e que não
residam no país.

-
Oferece bolsas de aperfeiçoamento em Harvard, por um ano, para
jornalistas com pelo menos três anos de experiência.

www.me.gov.ar/becas

ww.embaixada-australia.org.br

www.iccs-ciec.ca

www.aeci.es

http://www.fundacioncarolina.es/

http://www.fulbright.org.br

www.aauw.org

www.nieman.harvard.edu
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Roswell Artist-in-Residence Program

Center for International Mobility (CIMO)

Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris

Fundação Alexander S. Onassis

Netherlands Organization for International Cooperation in Higher
Education (NUFFIC)

Fundação Japão

Japanese Internacional Cooperation Agency (JICA)

Consulado Geral do Japão (Rio de Janeiro)

- Oferece bolsas de pesquisa
e residência para artistas de qualquer nacionalidade, com duração de
u m a n o .

- Oferece bolsas para
jovens pesquisadores e estudantes de pós-graduação em
universidades finlandesas.

- Oferece
residência em hospitais parisienses, para estudantes de
medicina estrangeiros.
w

- Oferece bolsas de doutorado e
pesquisa para estudantes que investigam a cultura grega, nas áreas
de ciências humanas e políticas, direito, arquitetura e artes.

Oferece informações sobre bolsas de pós-
g r a d u a ç ã o e m u n i v e r s i d a d e s h o l a n d e s a s .

- Oferece bolsas para pesquisadores e
doutorandos, das áreas de ciências humanas e sociais, interessados
no Japão. .

- Oferece
informações sobre modalidades de cooperação técnica, cursos,
bolsas, projetos no Brasil e procedimentos para solicitação de auxílio.

- Oferece informações,
em português, sobre bolsas de pós-graduação no Japão destinadas a
brasileiros, em diversas áreas. .

www.roswellmuseum.org

Www.cimo.fi

ww.cmhp.asso.fr/main.htm

www.onassis.gr

www.studyin.nl

www.fjsp.org.br

www.jica.org.br

www.japao-rio.org.br
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Fundação Internacional MATSUMAE do Japão

Instituto Camões

University of East Anglia - UEA

Conselho Britânico (The British Council)

Embaixada da Suíça

Organização dos Estados Americanos (OEA)

nstitute of International Education -

- Oferece bolsas de
pós-doutorado em universidades e instituições de pesquisa
japonesas nas áreas de ciências naturais, engenharia e medicina.

- Oferece bolsas de estudos de curta duração,
voltadas para o estudo da língua e da cultura portuguesa.

- Oferece bolsas de mestrado e
d o u t o r a d o p a r a o s e s t u d a n t e s b r a s i l e i r o s .

- Oferece bolsas para
MBA em universidades britânicas e também fornece informações
sobre estudos no Reino Unido.

- Oferece bolsas de pós-graduação,
p re fe renc ia lmen te dou to rado , em d i fe ren tes áreas .

- Oferece bolsas
para estudos de pós-graduação e pesquisa e para treinamento
especializado em universidades nos estados membros da OEA.

I Oferece informações sobre
bolsas para a pós-graduação e sobre vários programas educacionais.
H

www.matsumae-if.org

www.instituto-camoes.pt

www.uea.ac.uk/international

Www.educationuk.org.br

www.britishcouncil.org/education/funding/fund03.htm

Www.eda.admin.ch/brasilia_emb/p/home/ch/educ/scholar.html

ttp://iserver.iie.org/
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Avaliação CAPES da UFRJ
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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CURSO
Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:
Resposta:

REGISTROACADÊMICO DOALUNO
Pergunta:

Resposta:

Pergunta:
Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

STRICTO SENSU
Qual a legislação que rege os cursos de pós-graduação

Na UFRJ é a resolução CEPG 01 de 1 de dezembro de
2006 - Res. Cepg 01/06 (http://www.pr2.ufrj.br/cepg). No Conselho
Nacional de Educação é a resolução CNE/CES 01 de 3 de abril de
2001. ( ).

Quem pode se candidatar aos cursos de Pós-graduação
s ?

Candidatos portadores de diploma de curso superior.

Qual a carga horária de cursos s ?
Mestrado – mínimo de 360 horas.
Doutorado – mínimo de 450 horas.

Não consigo acessar o SIGA, minha senha não funciona.
O que devo fazer?

O aluno deve procurar a secretaria do curso.

Por que não recebi minha carteira de estudante?
Provavelmente pela falta de preenchimento de dados

obrigatórios no SIGA, na tela referente a dados pessoais.

Por que consta uma mensagem de cancelamento por
abandono no meu histórico, se estou com a matrícula ativa?

Pela falta de inscrição em disciplina no período.

É permitido a matrícula similtânea em mais de um curso de
pós-graduação sticto sensu na UFRJ?

Não. O CEPG poderá autorizar a matrícula simultânea nos
casos em que um aluno concluinte começar um outro curso de
mestrado ou doutorado.

stricto sensu?

tricto sensu

tricto sensu

http://www.mec.gov.br/cne

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Perguntas e respostas mais freqüentes

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta

Resposta

Observação:

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS
Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:
Resposta:

Qual o prazo de validade da matrícula em curso de
mestrado e de doutorado na UFRJ?

3 e 5 anos respectivamente (artigo 28 da Res. CEPG
01/06).

Quanto tempo demora para homologação da minha
defesa de dissertação/tese e emissão do meu diploma?

Em média 6 meses.

Como devo proceder para homologar a minha defesa de
dissertação/tese?

Após defender a sua tese, o aluno deverá entregar toda a
documentação necessária, constante na página da PR-2
(http://www.pr2.ufrj.br/serviços), na secretaria de seu programa de
pós-graduação.

: Qual o documento que garante a emissão/expedição do
diploma de curso com validade nacional?

: A portaria do Conselho Nacional de Educação que
homologa a avaliação dos cursos realizada pela CAPES.

É muito importante que os alunos de pós-graduação
leiam na íntegra a Resolução CEPG 01/06, que rege todas as normas
da pós-graduação na UFRJ e se encontra disponível na página da
PR-2 ( ).

Existe um período/prazo para dar entrada nos processos
de revalidação de diplomas?

Não existe período/prazo, a qualquer momento pode ser
feito.

Tenho que entregar o diploma original, com os demais
documentos, quando der entrada no processo?

Não, os documentos são entregues todos em fotocópias
autenticadas.

Quando devo entregar o diploma original?
Quando o CEPG homologar o pedido de revalidação,

entraremos em contato solicitando-o.

stricto sensu

www.pr2.ufrj.br/cepg
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:
Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Observação

Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior - PDEE
Pergunta:
Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Posso pedir para outra pessoa dar entrada no processo por
mim?

Todas as etapas de revalidação deverão ser cumpridas
pelo interessado, na impossiblidade do próprio realizá-las deverá ser
constituído um representante legal, por meio de procuração registrada
em cartório. De forma alguma serão aceitas procurações apenas com
firma reconhecida.

Atese precisa ser traduzida?
Não.

Devo solicitar a revalidação do meu diploma de graduação
obtido em instituição de ensino superior estrangeira, quando ingressar
em um curso de pós-graduação ?

Apenas se esta exigência estiver mencionada no edital de
seleção.

: Também existe o caso dos alunos estrangeiros
conveniados egressos de países com os quais o Brasil mantém
acordo cultural. Nesta situação se pressupõe que os alunos ao
concluírem o mestrado ou o doutorado retornarão para os seus
países, não havendo a necessidade de revalidação do diploma de
graduação para emissão do diploma do curso .
Destaca-se que o exercício profissional no Brasil depende do registro,
para o qual a revalidação de diploma de graduação é indispensável.

É concedido auxílio para o cônjuge do bolsista?
Não.

O exame de proficiência deve ser entregue junto com a
documentação ou pode ser entregue posteriormente?

Pode ser entregue depois, desde que esteja na CAPES
antes da homologação do deferimento.

Quanto tempo antes da viagem a CAPES deposita o
auxílio instalação?

Uma semana antes da viagem.

stricto sensu

stricto sensu
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:
Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Programa de Demanda Social/CAPES
Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Em relação ao termo de seleção, o consultor externo pode
ser da UFRJ, caso seja de outro curso?

Não, o consultor externo deverá ser de outra instituição de
ensino, sem nenhum vínculo com a UFRJ.

A carta de aceite pode ser feita pelo orientador
estrangeiro?

Sim, desde que seja uma carta com o timbre da Instituição
anfitriã.

O histórico escolar deve ser original ou pode ser cópia?
Pode ser cópia.

O estágio tem que começar no primeiro dia útil do mês
solicitado?

Não necessariamente, porém a vigência da bolsa é
iniciada no dia 1º do mês solicitado, os outros dias que o bolsista
permanecer no Brasil serão descontados pela CAPES.

Como posso me candidatar a uma bolsa do Programa de
Demanda Social/CAPES?

Você deverá buscar informações junto à coordenação de
Pós-graduação do curso de seu interesse. Os programas de pós-
graduação possuem comissões que tratam especificamente dessa
questão.

Como e quando o pagamento da bolsa costuma ser
creditado?

O pagamento é creditado em conta-corrente do aluno no
Banco do Brasil, até o 5º dia útil do mês subseqüente à bolsa.

Quais os benefícios decorrentes da implementação da
bolsa?

Mensalidade e auxílio-tese. O auxílio-tese é como o
pagamento de uma mensalidade a mais de bolsa concedido ao fim do
curso, quando da entrega da versão final para a banca examinadora.
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Pergunta:
Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Como posso solicitar o auxílio-tese?
O formulário de solicitação do auxílio-tese deve ser

enviado à DPB/PR2 de acordo com o calendário disponibilizado junto
à coordenação de Pós-graduação do curso. Para fazer jus, o bolsista
deverá entregar a versão final da dissertação/tese para a Banca
Examinadora ainda durante a vigência da sua bolsa.

Como posso pleitear uma bolsa de Mestrado ou Doutorado
no CNPq?

As bolsas do CNPq são conferidas por esta agência
diretamente aos programas. Você deve, portanto, procurar
informações junto à coordenação do seu programa.

Como posso efetuar a devolução da bolsa, caso tenha
essa necessidade por motivos diversos?

Você deverá efetuar um depósito no valor correspondente
ao total recebido indevidamente, em conformidade com os dados a
seguir: Agência - 4201-3; Conta-corrente - 170500-8; Código
identificador 1-1531151523668888-6; Código identificador 2 - CPF do
recolhedor.
Posteriormente deverá dirigir-se à DPB/PR-2 com o documento de
depósito original para que possa receber o documento comprobatório
da devolução.
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Pós-graduandos têm histórico de organização na UFRJ

Criada nos anos 80, a Associação dos Pós-Graduandos da
UFRJ (APG-UFRJ) é uma entidade que representa os interesses dos
alunos de pós-graduação, visando sempre a melhoria das condições de
trabalho de cada aluno na UFRJ. Ao longo destes últimos anos, os pós-
graduandos da UFRJ, organizados na APG, estiveram, em conjunto com
os demais segmentos da Universidade, envolvidos nas lutas pelo
reajuste e ampliação de bolsas da CAPES e do CNPq, contra os atrasos
nas bolsas CAPES, em discussões e mobilizações por mais verbas para
educação e pesquisa, mais vagas para docentes, abertura de novos
cursos noturnos nas universidades públicas e nos debates sobre a
reforma universitária. Questões mais internas da UFRJ, como melhoria
do transporte e da iluminação, infra-estrutura dos programas de pós-
graduação (sala de alunos, sala de informática, bibliotecas...), construção
de refeitórios e bandejão, também foram levantadas e discutidas na
“Radiografia da Pós-graduação na UFRJ” (mais de 700 questionários
sobre o perfil do pós-graduando foram distribuídos pela APG em todos os
centros).

As reivindicações apresentadas
p e l o s p ó s - g r a d u a n d o s f o r a m
encaminhadas às congregações dos
programas, à Reitoria, à Prefeitura
Universitária e à Plenária de Diretores e
Decanos, com a finalidade de cobrar a
solução dos diversos problemas e
necessidades apurados. Alguns avanços
foram alcançados no transporte e na
iluminação do campus do Fundão, na
divulgação interna da UFRJ (distribuição
das agendas e do manual dos pós-
g r a d u a n d o s ) , ,n a c r i a ç ã o

Pós-graduandos do Instituto de
Biofísica

apresentam reivindicações
na recepção aos novos alunos

em Março 2006.

Da Divisão de apoio ao Estudante de Pós-Graduação (DAE-Pós) e na
aquisição de novos livros para as bibliotecas. Tudo isso foi fruto de
mobilização não apenas dos pós-graduandos, mas de toda a comunidade
acadêmica. No entanto, sabemos que ainda há muita luta

Associação de Pós-graduandos da UFRJ
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Ato no Consuni em 14/09/06 reúne
Graduandos e pós-graduandos para
cobrar o início imediato
das obras do Bandejão
e funcionamento no
primeiro período
de 2007.

pela frente: o Bandejão ainda não é uma realidade (apesar das várias
manifestações realizadas por estudantes para cobrar o início das obras) e
as condições de estudo e trabalho na UFRJ ainda deixam muito a desejar,
principalmente devido à escassez de recursos para a universidade. Por
isso, a nossa organização é essencial.

Estivemos, através das nossas representações no CONSUNI,
CEPG, nos Conselhos internos dos Institutos e nas reuniões de alunos,
apoiando as reivindicações dos pós-graduandos de diversos centros da
UFRJ. Nos últimos anos, a representatividade da APG foi ampliada,
sendo incorporados pós-graduandos de vários programas, distribuídos
em quase todos centros/ da Universidade (CT, CCS, CLA, CCMN,
IFCS e Praia Vermelha).

campi

Reunião dos
pós-graduandos

com a Reitoria
da UFRJ

(14/09/2005)

Em 2006, continuamos buscando a mobilização dos pós-
graduandos. A APG promoveu e participou de diversas atividades
importantes para integração dos alunos de pós-graduação da UFRJ. Em
trabalho conjunto com alunos e coordenadores de diversos programas,
foram realizadas recepções para os novos alunos de pós-graduação.
Além das discussões internas do programas, foram levantadas
importantes questões relativas à Universidade e às dificuldades
enfrentadas pelos pós-graduandos, incentivando a participação e
organização dos estudantes. Além disso, com a perspectiva de auxiliar no
resgate das atividades culturais na UFRJ, em 2005 promovemos o evento
“APG-Cultural: Jacob do Bandolim e o Choro” e o CineClube APG foi
criado, com sessões gratuitas realizadas quinzenalmente no Auditório do
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, CCS.
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Evento APG-Cultural: palestra “Jacob
do Bandolim e o Choro”, com Sérgio
Prata e participação de Bruno Rian,
no anfiteatro da Coppe. Arte gráfica

dos cartazes e folders por Egeu Laus
(30/03/2005).

A APG-UFRJ convida a todos que queiram integrar-se na busca
por melhores condições de trabalho, mais verbas para Educação pública,
Ciência e Tecnologia a participarem de nossas discussões (em nossas
reuniões, por e-mail e acessando nosso site). A nossa mobilização é a
força motriz para as mudanças. Esta é a importância de estarmos sempre
organizados e mobilizados.

Fotos do evento “APG-Cultural:
Jacob do Bandolim e o choro”.

Roda de choro com o grupo Sarau
(30/03/2005).

Associação de Pós-Graduandos da UFRJ (APG-UFRJ)

35



Por intermédio da página da UFRJ ( ) é possível acessar os

abaixo discriminados, que são de interesse da comunidade

acadêmico-científica, clicando no link “serviços” e no “outros

”:
– este permite acesso aos textos

completos de artigos de revistas nacionais, internacionais e às diversas
bases de dados com resumos de textos em todas as áreas do
conhecimento, incluindo também uma seleção de importantes fontes de
informação acadêmica.

– coordenação de projetos de estudos avançados da

UFRJ (COPEA).

- informações sobre consumo e saúde.

– centro de informação em saúde para viajantes -

Tel. 2562-6213 (agendamento de consultas).

- casa da Ciência - eventos culturais.

– Setor de Convênios - informações sobre convênios.

- curso gratuito de arte

dramática.

- informações sobre o índice de ultravioleta,

prevenção e conseqüências da exposição abusiva.

- Centro de

Informação de Medicamentos. Neste site dúvidas sobre o uso de

medicamentos podem ser esclarecidas.

- programação bimestral

gratuita para alunos de graduação e de pós-graduação.

– site sobre segurança em sistemas de

informação - antivírus - detecção de intrusão - criptografia.

- exibe as transmissões do CONSUNI ao vivo.

- exibe imagens da Universidade.

para doação de sangue.

www.ufrj.br

agenda@cives.ufrj.br

-

sites

banner

sites
sitewww.periodicos.capes.gov.br

www.forum.ufrj.br

http://acd.ufrj.br/consumo/

www.cciencia.ufrj.br

www.scri.ufrj.br

www.jurisdrama.ufrj.br/cursoartdrama

www.indiceuv.ufrj.br

www.farmaciauniversitaria.ufrj.br/htm/Crim/crim.htm

www.nce.ufrj.br/ensino/cursos/alunos

www.lockabit.coppe.ufrj.br

http://tv.ufrj.br/consuni/

http://tv.ufrj.br/ufrjimagem

hemoter@hucff.ufrj.br

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Alguns da UFRJlinks
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Mapa do Campus da PraiaVermelha
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Mapa do Campus da PraiaVermelha
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Mapa do Campus da Ilha do Fundão
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Mapa do Campus da Ilha do Fundão
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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O SiBI tem como objetivo principal a interação de suas bibliotecas à
política educacional e administrativa da Universidade. Atualmente
integram o SIBI 43 bibliotecas subdividas entre os centros. Na sua página
eletrônica ( ) é possível acessar a Base Minerva -
Sistema de documentação da UFRJ (http://www.minerva.ufrj.br) e o
portal de periódicos da Capes ( ).

Av Pasteur 250, sala 106 – Prédio do Fórum de Ciência e Cultura.
Praia Vermelha

Urca – Rio de Janeiro
Tel.: 2295 1595 r. 120-123 - 2295 1397
e-mail: ddbhome@sibi.ufrj.br

Biblioteca do CCS
Biblioteca do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes
Biblioteca Asdrubal Costa do Instituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira
Biblioteca do Instituto de Doenças do Tórax
Biblioteca de Recursos Instrucionais do NUTES
Biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Biblioteca do Instituto de Ginecologia
Biblioteca da Faculdade de Farmácia
Biblioteca Jorge de Rezende da Maternidade Escola
Biblioteca da Escola de EnfermagemAnna Nery
Núcleo de Pesquisas Isoladas de Macaé
Biblioteca do Instituto de Neurologia Deolindo Couto
Biblioteca do Instituto de Psiquiatria

Biblioteca do Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em
Administração
Biblioteca do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional
Biblioteca Eugênio Gudin do CCJE
Biblioteca Carvalho de Mendonça da Faculdade Nacional de Direito

http://www.sibi.ufrj.br

http://www.periodicos.capes.gov.br/

SiBI

Relação das bibliotecas por Centro:
Centro de Ciências da Saúde

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Campus

Sistema de Bibliotecas
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
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Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza

Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Centro de Letras eArtes

Centro de Tecnologia

Fórum de Ciência e Cultura

Biblioteca do CCMN
Biblioteca Professor Leopoldo Nachbin do Instituto de Matemática
Biblioteca Professor Jorge de Abreu Coutinho do Instituto de
Química
Biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica
Biblioteca Plínio Sussekind Rocha do Instituto de Física
Biblioteca do Programa de Pós-graduação em Geografia
Posto de Serviço de Informação do Pólo de Xistoquímica
Biblioteca Professor Sílio Vaz do Observatório do Valongo

Biblioteca do CFCH
Biblioteca de Pós-graduação da Escola de Comunicação
Biblioteca do Colégio deAplicação
Biblioteca Marina São Paulo de Vasconcellos do IFCS

Biblioteca Lúcio Costa da Faculdade deArquitetura e Urbanismo
Biblioteca José deAlencar da Faculdade de Letras
Biblioteca ProfessorAlfredo Galvão da Escola de BelasArtes
BibliotecaAlberto Nepomuceno da Escola de Música

Biblioteca do CT
Biblioteca de Obras Raras ouAntigas do CT
Biblioteca de Eletro Eletrônica
Posto de Serviço de Informação da Escola de Química
Biblioteca do Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano
Núcleo de Documentação e Informação em Energia
Posto de Serviço de Informação do Laboratório de Métodos
Computacionais

Biblioteca Pedro Calmon do Fórum de Ciência e Cultura
Biblioteca do Museu Nacional
Biblioteca Francisca Keller do Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social
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LINHAS DE ÔNIBUS INTERNAS
Praia Vermelha X Fundão

Fundão X Praia Vermelha

Praça XV X Fundão

Fundão X Praça XV

Fundão X Bonsucesso

Fundão X Norte Shopping

Av. Brasil (Escola Bahia) X Fundão (6:00; 6:30 e 7:00h)

horários: 13h e 22h
local de saída: Vigilância da Praia Vermelha

horários: 06:30h e 17:15h
local de saída: Alojamento dos Estudantes

horários: 17:15h
local de saída: Rua Franklin Roosevelt

horários: 19:30h, 20:30h, 22:20h
local de saída: CT

horários: 19:30h, 20:20h, 20:30h, 21:30h
local de saída: CT

horários: 22:20h
local de saída: Um ônibus no CT e outro na EEFD

• Partida inicial Av. Brasil (Escola Bahia)
• Av. Brasil (em frente ao Refricentro)
• Av. Brasil (em frente ao estacionamento do Supermercado

Vianense)
• Av. Brasil (em frente ao 22° DPO Parque União)
• Av. Brigadeiro Tropowsky s/ n° (Campo de São Cristóvão)
• Passarela da Linha Vermelha (HU)
• Ponto em frente à Rua Paulo Rocco (perto do HU, CCS e

EEFD)
• Ponto da Prefeitura (perto PR-5, CET-RIO, NESC e Sindicato)
• Ponto CCMN
• Ponto CT e Faculdade de Letras
• Ponto Reitoria na Av. 1
• Ponto Rua 7 (Pólo Náutico, DVST e Transporte)
• Ponto em frente à Incubadora de Empresas

(perto do Parque Tecnológico, Gráfica, Almox. Central)
• Ponto COPPEAD (perto da Escola Municipal e Quartel)

Acesso aos Campi da UFRJ
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ

43



LINHAS DE ÔNIBUS EXTERNAS
Zona Sul (2a. a 6a. feira)

Centro - Ilha do Governador (até às 19h

Niterói (até às 19h)

Zona Norte

Tijuca (até às 20h)

Baixada Fluminense

Zona Oeste

485 - (Cidade Universitária) - Praça General Osório - Penha (via Av.
Nossa Senhora de Copacabana) Túnel Santa Bárbara e
Leopoldina. Passa pela Linha Vermelha.

)
322 - Castelo - Zumbi (via Praça Mauá e Rodoviária)
324 - Castelo - Ribeira (via Presidente Vargas e Leopoldina)
326 - Castelo - Bancários (idem 324)
328 - Castelo - Bananal (idem 324)

998 - Charitas - Galeão
1001 - Charitas - Galeão (“frescão”)

905 - Bonsucesso - Irajá
907 - Pavuna - Bonsucesso
911 - Cidade Universitária - Bonsucesso (todos)
945 - Pavuna - Fundão (todos)
696 - Méier - Praia do Dendê
696A - Fundão - Del Castilho (Linha Integração Metrô - UFRJ)
910 - Madureira - Bananal (não passa na Cidade Universitária)

634 - Freguesia - Saens Peña
634A - Del Castilho - Freguesia (Linha Integração Metrô - UFRJ)

111 - Caxias - Fundão

S-06 (especial) – Cidade de Deus – Cidade Universitária
(saída às 7:00h e retorno à Cidade de Deus às 17:15h).
S-05 (especial) - Campo Grande - Cidade Universitária
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Campus

Campus

Campus

Fundão

Praia Vermelha

Centro - IFCS

CCS - Bloco L- lojas E,F,e G
CT - BlocoA, Bloco F e Bloco H
Faculdade de Letras
Prédio da Reitoria

Prédio do CFCH
Prédio do Fórum de Ciência e Cultura

Andar Térreo
Pátio

Campus

Campus

Fundão

Praia Vermelha

CCS-Bloco l - LJ M
CT - Bloco A
Prédio Reitoria

Faculdade de Educação

Campus Fundão
CCMN - Bloco I
CCS - Bloco L

Livrarias
PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ

Papelarias

Farmácias
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Campus

Campus

da Ilha do Fundão

da Praia Vermelha

Banco do Brasil (Centro de Ciências da Saúde)
Banco do Brasil (Faculdade de Letras)
Banco do Brasil (Centro de Tecnologia - Bloco A)
Banco do Brasil (Posto Hospital Universitário - Subsolo)
Banco Real (Centro de Tecnologia - Bloco H)
Unibanco (Centro de Tecnologia - Bloco A)
Santander (Fundação Bio-Rio)
Centro de Tecnologia - Bloco H (Banco do Brasil) - Caixa Eletrônico
CCMN (Banco do Brasil) - Caixa Eletrônico

Banco do Brasil (Ag. Rio Sul / Caixa eletrônico no )
Banco Real (Ag. Rio Sul / Caixa eletrônico no CFCH)

Campus

Campus

Campus

Fundão

Praia Vermelha

Serviço de Táxi

CT-Bloco A

Shopping Rio Sul
Shopping Rio Plaza

Central táxi - 2195 1000
Coopataxi - 3288 4343
Coopertramo - 2560 2022
Coopsind - 2589 4503
Jb táxi - 2241 7107
Ligue táxi - 2126 8787
Rio táxi coop - 2595 7733 (ponto de apoio no CENPES)
Transcootour - 2590 2220 e 25902300

PÓS-GRADUAÇÃO - UFRJ
Agências bancárias

Pontos de táxi
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