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Palavras do reitor
Do latim commemoratione, o ato ou efeito de comemorar implica em fazer recordar, lembrar, solenizar, festejar,
celebrar, e finalmente, trazer à memória, publicamente, acontecimentos passados.
Elemento constitutivo da identidade, a memória alicerça os sentimentos de continuidade, coerência e pertencimento, a uma pessoa ou grupo. No caso das memórias institucionais, reproduz-se o mesmo quadro, uma vez que sua
tessitura é obra dos sujeitos nela envolvidos, individual ou coletivamente.
Nesse sentido, a comemoração dos 50 anos da Universidade Federal Fluminense obriga o exame das dobras do
tempo, na busca dos valores que nortearam seu projeto original e trajetória.
Reconduzido ao cargo de reitor, pela expressiva maioria da comunidade universitária, no ano em que se comemora o Jubileu de Ouro da nossa universidade, senti-me comprometido e entusiasmado por promover as celebrações de forma que ultrapassassem a efeméride.
Este livro inclui-se nessa proposta: documentos, imagens, depoimentos, jornais, artigos e livros foram coligidos
a fim de tecer a trajetória da UFF.
Nos últimos 50 anos, evidenciou-se não apenas o seu crescimento, mas, sobretudo, as transformações qualitativas da instituição: a criação sucessiva de cursos, a capacitação de docentes e de funcionários, o investimento na
pesquisa, a política de cooperação interinstitucional, as atividades extensionistas, a modernização administrativa e
a democratização interna.
Além disso, é ressaltado o esforço institucional no sentido de transformar a universidade em um equipamento
a serviço do desenvolvimento socioeconômico fluminense. Nesse sentido, a interiorização ocupa um lugar de destaque, e os antigos cursos isolados deram origem aos polos universitários, como os recém-criados polos de Angra dos
Reis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Nova Friburgo e Santo Antônio de Pádua.
O presente, impulsionado por essa bem sucedida trajetória, encara o futuro de maneira promissora, visando
à prática corrente de uma cultura investigativa, disseminada nos diversos campi, e ao fortalecimento e apoio das
pesquisas de ponta, assim como propõe um programa de extensão cada vez mais integrado ao ensino e à pesquisa,
e a modernização das estruturas administrativas, otimizando os recursos da universidade e sua capacidade de servir
melhor, cada vez mais, ao estado do Rio de Janeiro e à sociedade brasileira.
Tenho o maior orgulho de ser o reitor da Universidade Federal Fluminense quando se comemora seu Jubileu de
Ouro, mas, sobretudo, de sentir-me um instrumento a serviço dos grandes projetos que farão avançar a sua história.
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Fachada da reitoria da UFF, 1983. Fonte: acervo UFF

O sonho de uma universidade
A criação da Universidade Federal Fluminense (UFF) remonta aos efervescentes e tumultuados anos 1950. De
um lado, um país mergulhado em uma experiência democrática singular no século XX, ancorada na reorganização partidária e na multiplicação de movimentos da sociedade civil, como nas transformações implementadas
pelo plano de metas de Juscelino Kubitschek. De outro, o antigo estado do Rio de Janeiro, na sua histórica luta
para superar os desníveis econômicos e sobreviver à hegemonia política da capital federal.
De caráter nacional-desenvolvimentista, a política econômica do governo JK prometia retirar o Brasil do
“atraso secular” em que se encontrava para figurar entre as nações mais prósperas. Nesse sentido, a educação
pontificou como uma das metas-chaves para se processar a tão desejada mudança.
Toda a ação do Ministério da Educação do período, do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE)
e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) foi norteada para amparar o projeto desenvolvimentista
brasileiro, erradicar o analfabetismo, ampliar o número de vagas e promover a criação de instituições de ensino
superior, o que acabou por marcar a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1961,
pela Lei nº 4.024.
A fundação da UFF obedece, portanto, no plano nacional, a um projeto desenvolvimentista que contém
uma forte vocação tecnológica, ao priorizar a formação de cientistas para dar continuidade à extraordinária
transformação vivida pelo país naquela conjuntura.
No que se refere à realidade local, a criação de uma universidade fluminense expressava outra questão: o desejo da sociedade de alavancar seu desenvolvimento econômico, ainda marcado fortemente pela agricultura, e elevar
sua autoestima em relação à vizinha capital federal.
Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro, conheceu no decorrer das primeiras décadas da República, certa
intensificação da vida urbana, com o desenvolvimento do comércio, indústrias, vilas operárias, abertura de colégios, cinemas e áreas de lazer, balneários e cassinos, além da instalação de diversos bancos. Posto que limitado, o
desenvolvimento da capital atraiu continuamente uma corrente migratória originada do norte e noroeste fluminense, que pleiteava maior acesso à educação, especialmente ao ensino superior e empregos públicos.
Em face disso surgiram algumas faculdades, derivadas de serviços particulares, posteriormente estadualizados ou federalizados, a saber: Faculdade de Direito Teixeira de Freitas (1912, estadualizada em 1916, federalizada
em 1956); Faculdade de Farmácia e Odontologia (1912, anexada em 1929, novamente autônoma em 1931, e
federalizada em 1956); Faculdade Fluminense de Medicina (1926, estadualizada em 1929, federalizada em 1950)1
e as Escolas Fluminenses de Medicina Veterinária (1936), Enfermagem (1944), Serviço Social (1945) e Engenharia
(1952), criadas por força de decreto estadual.
1 Anexa à Faculdade Fluminense de Medicina existia a Escola de Odontologia, autônoma desde 1958.
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A implementação de um parque industrial no
estado, a partir do Estado Novo (1937-1945),2 além
de promover o desenvolvimento econômico, permitiu que a capital conhecesse uma nova e vasta intensificação de seus padrões urbanos, por meio de uma
série de intervenções urbanísticas que valorizaram o
sentido simbólico da cidade como capital do estado,
refletindo-se, mais uma vez, no aumento do fluxo migratório do interior fluminense para a capital.
Na década de 1950, com a construção de Brasília,
no Planalto Central, o preceito constitucional da transferência da capital federal para o interior do país se
efetivou, transformando o destino da cidade do Rio de
Janeiro e do estado do Rio em um problema iminente
a ser resolvido.

10

a: Fachada atual da Faculdade de Direito de Niterói, à rua Presidente
Pedreira, no bairro do Ingá, s/d. Fonte: acervo UFF
b: 1ª fachada da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, posteriormente Faculdade de Direito de Niterói, à rua Presidente Pedreira, no
bairro do Ingá, s/d. Fonte: acervo UFF
c: 2ª fachada da Faculdade de Direito de Niterói, à rua Presidente Pedreira, no bairro do Ingá, s/d. Foto: M. Fonseca.
Fonte: acervo UFF
d: Alunos da Escola Fluminense de Engenharia, 1958.
Fonte: acervo UFF

2 No período foi interventor do estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral
Peixoto.
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Instalações do Hospital e Maternidade São João Batista no morro do Valonguinho, antes denominado morro do Brum, s/d,
autor desconhecido. Fonte: acervo UFF
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Escola Fluminense de Engenharia, no prédio que pertenceu à Western Telegraph Co. Ltda, 1958. Fonte: acervo UFF
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Instalações do Hospital São João Batista e das enfermarias, s/d, autor
desconhecido. Fonte: acervo UFF

a: Sede da antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia, na rua XV
de Novembro, nº114, s/d. Fonte: acervo UFF
b: Fachada da antiga Faculdade Fluminense de Medicina, na rua V.
de Moraes, atual rua Hernani Pires de Mello, s/d. Fonte: acervo UFF
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Vista lateral da antiga Faculdade Fluminense de Medicina, s/d. Fonte: acervo UFF
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Construção do Instituto Biomédico da Faculdade Fluminense de Medicina, Centro, c.1955. Autor: Manuel Fonseca.
Fonte: DDP-Fan

Nesse contexto de desenvolvimento urbano e
industrial, amadureceu no estado do Rio, e especialmente em sua capital, o sonho da efetivação de uma
universidade federal em seu território. O desejo expressava, por um lado, a confiança fluminense em
seu crescimento, e, por conseguinte, a aspiração à sua
equiparação com os outros estados da federação; por
outro lado, seu anseio por autonomia intelectual em
relação à cidade vizinha.
Diante dessas expectativas, a sociedade fluminense se mobilizou, ao longo de toda a década de
1950, para obter do governo federal sua universidade.
Nesse processo se destacaram as iniciativas dos governos Edmundo Macedo Soares (1947–1951), Amaral
Peixoto (1951–1955) e Miguel Couto Filho (1955–1959)
para a criação da Universidade Fluminense. O primeiro,
por intermédio da lei nº 808, de 10 de março de 1950,
criou a universidade sem, no entanto, prover as verbas
necessárias para sua efetivação, resultando em uma
universidade-fantasma.
Em fins de 1951, o governador Amaral Peixoto
mandou mensagem à ALERJ revogando a lei nº 808.
Na mesma missiva, conferia nova estrutura à Universidade Fluminense, mas o projeto não teve andamento.
Em 1955, o então deputado federal Celso Peçanha
enviou à Câmara dos Deputados outro projeto de lei,
o de nº 349, para a criação da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, cujo destino foi semelhante
ao anterior.
Em 1958, instado pela pressão da comunidade
acadêmica local, o governador Miguel Couto Filho,
pela lei nº 3.656, de 12/6/1958, propunha a criação de
uma universidade que se denominaria Universidade
Fluminense. A concretização da obra, no entanto, não
se efetivou, pois encontrou resistência de parte da sociedade local, que aspirava à criação de uma instituição de ensino federal em seu estado.
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Formandos da Faculdade Fluminense de Medicina, 1958. Fonte: acervo UFF
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Trote da Faculdade de Medicina. Autor: Manoel Fonseca. Fonte: DDP-Fan
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O estado do Rio de Janeiro era então um dos
poucos estados da federação a não possuir uma universidade federal, e as raras instituições federalizadas
existentes não viam cumpridas suas dotações orçamentárias. Nesse sentido, a atuação dos diretórios
acadêmicos, especialmente de Direito e Medicina, e da
combativa União Fluminense de Estudantes (UFE) foi
fundamental para a realização do antigo sonho.
A criação da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UFERJ) se deu, portanto, imbuída de
um projeto de desenvolvimento para a região fluminense e do desejo de afirmação do estado do Rio de
Janeiro em relação ao antigo Distrito Federal.

De cima para baixo:
a: Presidente Juscelino Kubitschek na Faculdade de Medicina, c.1955.
Autor: Manoel Fonseca. Fonte: acervo DDP-Fan
b: Croqui da Faculdade Fluminense de Filosofia.
Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis
Página oposta:
c: Niterói, vista aérea: estação das barcas, Centro, 1959.
Autor: Manoel Bastos. Fonte: DDP-FAN
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Niterói, década de 1950, Praça Martim Afonso (atual Praça Araribóia)
Centro, s/d. Autor: Foto Clube Niterói. Fonte: DDP-Fan

O movimento estudantil e a criação da UFF
É inestimável a contribuição da União Fluminense de Estudantes (UFE) para a criação da UFF. Desde a década de 1940, os estudantes fluminenses destacavam-se no cenário nacional. Em 1942, amparados pelo interventor Ernani do Amaral Peixoto, lideraram os protestos em favor da entrada do Brasil na guerra contra o Eixo.
Na década seguinte, a UFE, antecipando-se ao estado, tomou para si a defesa de uma universidade federal
para o estado do Rio de Janeiro. Entre 1954 e 1960, sucessivas direções da entidade promoveram ações para
denunciar a precariedade das instalações das faculdades existentes. Particularmente no caso de medicina, os
acadêmicos eram obrigados a realizar parte de suas atividades estudantis na cidade do Rio de Janeiro.
Os estudantes reivindicavam também a melhoria da infraestrutura das faculdades locais e a construção de
um moderno hospital-escola para o treinamento dos jovens médicos.
Em 1958, a luta dos estudantes fluminenses ultrapassaria os limites da cidade de Niterói e ganharia repercussão em todo o estado, conforme assinalou o jornal O Fluminense, na edição do dia 14 de setembro daquele ano:
Representantes de todas as escolas superiores deste estado, reunir-se-ão num enclave, em Niterói.
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Amanhã às 20h, a instalação do XIV Congresso Fluminense de Estudantes. Aspiração máxima do estudante
fluminense, a universidade do estado do Rio será assunto predominante nos debates. A luta que vêm mantendo
os universitários pela concretização desse ideal é notada em todos os seus aspectos. Todas as gestões da UFE
têm procurado imprimir maior impulso para conseguir sua universidade.

Dias depois, em 17 de setembro, a direção da UFE reunir-se-ia com o governador para reivindicar sua universidade:
A diretoria da UFE e os membros do diretório Acadêmico das Faculdades de Filosofia e de Direito de Petrópolis
avistaram-se com o governador Togo de Barros para a criação da UFERJ [...]Pretendem os universitários do Estado
do Rio como solução prática, a criação da universidade federal reunindo todas as escolas superiores.3

Os estudantes, apoiados pelo então candidato a governador, Roberto Silveira, favorável à federalização das
faculdades existentes, pressionariam os deputados federais fluminenses para encaminharem projetos em favor
da criação de uma universidade local. Sob a liderança do acadêmico de medicina, João Kiffer Neto, provariam a
existência de dotação orçamentária, entre os recursos do MEC, para tal.
Um dos momentos marcantes dessa jornada foi a repercussão negativa de uma entrevista concedida à TV
Tupi, daquele que viria a ser o presidente da República em 1961, à época governador de São Paulo, Jânio Quadros. Indagado por um repórter sobre a possível criação de uma faculdade de filosofia na cidade de Limeira, no
interior paulista, respondeu: “muito pior de que não haver um instituto de ensino superior na sua terra ou em
qualquer parte do nosso país, é haver faculdades, vou dizê-lo, sim as de Niterói”.4
3 O Fluminense, 17-9-1958.
4 Apud Ribas, José Vieira. A Universidade Federal Fluminense: de um projeto adiado à sua consolidação institucional. Subsídios para uma interpretação. SNT, CEUFF,
1985. p.44.
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Em sentido horário: Violeta Campofiorito (professora serviço social), não identificado, Hebert Praxedes (professor medicina), o presidente do
diretório acadêmico Evaristo da Veiga; Álvaro Sardinha (diretor da Faculdade de Direito), professor Laerte (diretor da Faculdade de Economia); professor Durval Baptista Pereira (diretor Faculdade de Filosofia); não identificado; não identificado. De costas: João Kiffer Neto (presidente da União Fluminense de Estudantes) e professor Deoclécio Dantas Araújo. Fonte: acervo pessoal de João Kiffer Netto

Ao caracterizar as faculdades existentes em Niterói como fábricas de diplomas, Jânio Quadros, mesmo sem
intenção, além de ter endossado os esforços dos estudantes fluminenses, acabaria por alinhar os deputados federais do estado do Rio para lutarem, unidos à UFE, em prol de uma universidade para o seu estado. Acreditavam
que tal instituição viria a moralizar os cursos superiores existentes na cidade, notadamente a Faculdade de Direito.
Em 1959, a direção da UFE encaminhou ao governador do estado, um anteprojeto para a criação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Neste momento, o tradicional jornal O Fluminense aderiu à causa
e, juntando-se aos estudantes, promoveu debates e mesas-redondas que reuniram autoridades educacionais da
cidade: políticos, professores e líderes estudantis.
A pressão popular repercutiu no parlamento e coube ao então deputado federal, Vasconcelos Torres, a redação
do projeto de criação da Universidade do Estado do Rio encaminhado ao Congresso Nacional. Nas alegações, Torres
relembraria a luta travada para a criação da nova universidade.
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Desde quando exercemos o nosso mandato de delegado do povo na Assembléia do Estado do Rio de Janeiro, preocupados com o desenvolvimento cultural da terra fluminense, foi nossa a iniciativa de criar uma universidade à altura das tradições de progresso daquela velha província. Nesta ocasião, tivemos a honra de ver
aprovado o projeto de nossa autoria que se transformou na lei nº808, de 10 de março de 1950. Por circunstâncias várias e, especialmente, porque os anseios da classe universitária fluminense era e ainda hoje, o de que a
instituição deveria ser criada nos moldes das universidades federais, ela não teve a existência efetiva que nós
esperávamos.
Os constantes reclamos fazem com que voltemos, agora, com esta nova providência tendo em vista que uma
Universidade para o Estado do Rio de Janeiro é uma necessidade inadiável, contando já agora com 10 (dez) estabelecimentos de ensino superior sediados na capital do Estado, alguns dos quais com mais de 40 (quarenta)
anos de existência e todos eles prestando os mais assinalados serviços à causa do ensino e da cultura, faltamlhes, apenas, uma maior assistência dos poderes públicos para o que se deve congregá-los em uma unidade
essencial e autônoma o que caracteriza o regime brasileiro.
Trata-se como se vê, de uma antiga aspiração do povo fluminense e iniciativa que visa a incentivar, ainda mais,
a difusão da cultura em seus vários ramos. Ainda, porque, neste particular, tem sido o nosso Estado esquecido
dos poderes públicos federais, de vez que, é ele um dos poucos estados da Federação que, ainda, não possuem
a sua universidade apesar das condições que apresenta para exigi-la.
Com relação ao aumento de despesas, é de se verificar que o mesmo seria mínimo considerando que todas
as unidades incorporadas ou agregadas já possuem dotações próprias no Orçamento da União. Conforme se
observa, no presente projeto, seriam incorporadas à União[...]
[...] que deve caminhar no mesmo plano de igualdade com os demais Estados, com o apoio do Poder Executivo
que já se tem manifestado sobre o assunto, vimos, nesta oportunidade, trazer à consideração do Congresso
Nacional, o presente projeto que dará real efetivação à Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1959
Vasconcelos Torres

Em 28 de novembro de 1959, a presidência da República encaminhou mensagem propondo a criação da
UFERJ. Dessa data em diante, a União Fluminense de Estudantes, cada vez mais radicalizada politicamente, propôs a organização da Comissão Permanente Pró-Universidade, defendendo, ainda, a integração de todas as faculdades existentes em Niterói no âmbito federal.
No início de 1960, o presidente da República enviou ao Congresso Nacional, o projeto de lei nº 1.327 para
instituir a UFERJ. Entretanto, o referido projeto não contemplou as reivindicações das lideranças estudantis.
Em fevereiro de 1960, o ministro da Educação e Cultura da época, Clóvis Salgado, recebeu uma ampla comissão de estudantes e políticos fluminenses para negociar um projeto substitutivo que previsse a integração
das instituições de ensino superior da cidade à UFERJ.
Em março de 1960, O Fluminense reabriu sua campanha em favor da criação da nova universidade. Em 26 de
abril, uma reportagem do jornal assinalava a realização de um grande comício popular promovido pela UFE, com
apoio da imprensa, de diversas entidades locais e com a adesão do governador Roberto Silveira:
Pró-Universidade do Estado do Rio
Terá lugar hoje, o anunciado comício promovido pela U.F.E. Falarão inúmeros oradores.
Os estudantes desta capital estão deveras entusiasmados com a possibilidade de virem a possuir uma universidade, em face da aprovação que mereceu da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, a mensagem
presidencial. Agora o projeto que se encontra na Comissão de Educação recebeu parecer favorável do relator
Sr. Lauro Cruz, com substitutivo incluindo as quatro faculdades de Niterói, deixadas à margem pela proposição
original, quais sejam: engenharia, serviço social, enfermagem e ciências econômicas.
A Campanha liderada pela U.F.E. atingirá o clímax com o comércio que logo mais farão realizar os jovens acadêmicos e que contará com a presença de várias autoridades [...]Acreditamos, portanto, que a luta dos universitários não será inglória e a universidade ansiada não há de tardar, ainda mais agora quando todas as forças
políticas estão a prestigiar e dignificar o empreendimento.

Na oportunidade do comício, a UFE inaugurou a tribuna estudantil na praça Martim Afonso, que objetivava,
sobretudo, acolher as reivindicações e manifestações populares em prol da criação da UFERJ.
Em função da grande repercussão das manifestações públicas do dia 26 de abril, ocorreria nova reunião
envolvendo o ministro da Educação, Clóvis Salgado, autoridades do governo estadual, dirigentes acadêmicos,
lideranças da UFE e membros da bancada federal fluminense. Dentre os presentes, destacou-se o deputado e
futuro senador Vasconcelos Torres, que viria a exercer considerável influência sobre Juscelino Kubitschek, em
razão da criação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Em 8 de dezembro, o recém-eleito presidente da UFE, Cláudio Moacyr, foi para a nova capital, Brasília, acompanhar a tramitação no Senado Federal do substitutivo nº 101 (1.327-B). Em 18 de dezembro, o projeto transformava-se na lei nº 3.848, sancionada por Juscelino Kubitscheck no dia 22 do mesmo mês. Surgia, finalmente, a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ).5.3
5 Posteriormente, como se poderá ver, a universidade será reestruturada pelo Decreto nº 62.414, de 15/3/1968. Sobre as faculdades agregadas, no ano seguinte,
a Lei nº 3.958, de 13 de setembro de 1961, federalizou-as, acabando, pelo menos formalmente, as diferenças entre as agregadas e as federais.
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Deputado federal Vasconcelos Torres.
Fonte: acervo pessoal de João Kiffer Netto

Projeto no 468/59 que cria a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Autor: deputado federal Vasconcelos Torres, 1959.
Fonte: acervo da Câmara dos Deputados
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Na ocasião, o decreto que criou a universidade simultaneamente incorporou à nova estrutura as escolas
federais de Medicina, Farmácia, Direito, Odontologia64e Medicina Veterinária; agregou outras cinco, das quais
três eram estaduais, a saber, Engenharia, Serviço Social e Enfermagem, e as outras duas particulares: Filosofia e
Ciências Econômicas.
Ao final, a universidade foi instalada em 11 de abril de 1961, notícia que foi anunciada da seguinte forma
pelo jornal O Fluminense:
Instalada solenemente, a Universidade do Rio, em sessão presidida pelo Ministro da Educação e Cultura, Sr.
Brígido Tinoco, com a presença da Assembléia legislativa, diretores e professores das diversas faculdades fluminenses, bem como do Magnífico Reitor Pedro Calmon (da Universidade do Brasil) e dos estudantes, representados pela UFE e pelos diretórios acadêmicos .75

No dia 26 de abril, o professor catedrático Durval de Almeida Baptista Pereira, diretor da antiga Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, foi nomeado reitor.
A atuação dos estudantes mereceu diversos elogios, e na oportunidade da eleição do primeiro reitor da UFERJ,
O Fluminense remeteu à União Fluminense dos Estudantes os louros da vitória na luta pela criação da universidade:
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Está concretizado o grande sonho de tantas gerações de estudantes e de professores. A criação da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro já é uma realidade. Depois de muitos anos de luta, em que todos se envolveram, eis que surge à nossa frente o motivo que há de elevar bem alto o nome do ensino universitário da Velha
província. [...] Ao enviarmos ao professor Durval Almeida Baptista Pereira, através da modéstia dessas colunas,
congratulamo-nos, também, com os professores e, particularmente, com a U.F.E., cuja atuação firme e decisiva
muito devemos à criação da UFERJ.86

6 No ato de criação da UFERJ os cursos de odontologia da Faculdade de Farmácia e da Escola de Odontologia foram fundidos, passando a formar a Faculdade de
Odontologia da nova universidade.
7 O Fluminense, 13 de abril de 1961.
8 O Fluminense, 13 de maio de 1961.
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Acima e à direita: reportagem publicada no Diário do Povo sobre a
inauguração da Tribuna Estudantil na praça Martin Afonso. Entre os
oradores, à esquerda, o presidente da UFE, João Kiffer Netto. Diário
do Povo, 27 de abril de 1960. Fonte: acervo pessoal João Kiffer Netto

Ao lado: matéria sobre a sede da UFE, publicada pelo Diário do Povo,
em 2 de maio de 1960. Fonte: acervo pessoal João Kiffer Netto
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Em sentido horário: Ramon Quintanilha (presidente do Diretório Acadêmico Evaristo da Veiga), Francisco Filardi (Engenharia); Demerval B.
Pereira (Medicina), João Kiffer (presidente da União Fluminense de Estudantes), deputado Vasconcelos Torres, não identificado e Alaíde (presidente do Diretório de Serviço Social), 1960. Fonte: acervo pessoal de João Kiffer Neto
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Brígido Tinoco, ministro da Educação, discursa na solenidade de instalação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ao centro, o
reitor empossado, Durval de Almeida Batista Pereira, 1961. Foto: Manoel Fonseca. Fonte: Pereira, Durval de Almeida Batista. Contribuição para
a História da Universidade Federal Fluminense, p. 30,31
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Estudantes de Engenharia possam para o fotógrafo Manuel Fonseca. Fonte: DDP-FAN

Os primeiros tempos: impasses da institucionalização
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nome inicial da UFF, viveria em seus primeiros anos um
difícil processo de institucionalização. A heterogeneidade entre as escolas, a diferença de regimes jurídicos entre
as faculdades, as necessidades prementes da administração e a crescente radicalização da vida política do país
refletir-se-iam em seu cotidiano e desembocariam numa batalha pela reitoria.
Essas disputas, além das divisões entre as ideologias de “direita” e “esquerda” da época, deixariam transparecer as dificuldades de convívio entre as escolas incorporadas (federalizadas) e as agregadas. Assim, as medidas
iniciais para a organização de uma estrutura administrativa, a contratação de funcionários, a elaboração de um estatuto próprio e a integração das diferentes unidades de ensino se dariam em meio a interesses políticos conflitantes.
Em 13 de abril de 1961, após a votação no Conselho Universitário para a escolha de uma lista tríplice de
representantes das faculdades incorporadas e das agregadas, foi encaminhada ao presidente da República uma
lista composta pelos nomes dos eminentes professores, Durval Almeida Baptista Pereira, Deoclécio Dantas Araújo
e Álvaro Sardinha. Destes foi escolhido para ser o primeiro reitor da UFERJ, o professor Durval Baptista Pereira,
que, dada a precariedade das instalações da nova universidade, teve de estabelecer provisoriamente a reitoria
em seu gabinete dentário, à rua José Clemente, 100. .1
9

Entretanto, sob a alegação de que as faculdades agregadas não teriam direito à participação no Conselho
Universitário e que a escolha para reitor configuraria uma possível ilegalidade, parte do corpo docente solicita
seu afastamento. De fato seria exonerado pelo presidente da República em 13 de julho de 1961. Pouco tempo
depois, em agosto, o próprio Jânio Quadros renunciaria à presidência, deixando o país à mercê de uma crise
política sem precedentes.
O clima de tensão característico desses primeiros tempos pode ser apreendido pela transcrição do trecho abaixo:
As incorporadas se reuniam, sob a presidência do Professor Rocha Lagoa, no auditório da Faculdade de Odontologia enquanto não eram admitidas as agregadas. As agregadas se rebelaram contra isso...A esta altura o
Professor Américo Alves Costa, que era diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia, embora pertencendo
ao grupo das incorporadas, apoiava o grupo das agregadas, era a única dissensão...e o grupo das agregadas
tinha na liderança, o Professor Durval, Professora Violeta Campofiorito, Professora Aurora, Diretora da Escola
de Enfermagem e àquela altura dirigia a Escola de Economia, o Professor Laércio Caldeira de Andrade. Este
grupo constituiu quase que um núcleo à parte, tentando fazer que houvesse um estatuto.102

9 Ribas, José Vieira. Op. Cit. p.60.
10 Apud Ribas, José Vieira. Op. Cit. p.62
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Dividida, a UFERJ conheceria uma primeira intervenção federal ainda em 1961, com a nomeação do professor Paulo Gomes da Silva (1961–1963) para reitor. Sua missão seria instalar fisicamente a sede da universidade, e
dar início à tarefa de organizar administrativamente a nova instituição. Nesse período, a reitoria passaria a ocupar
uma sobreloja, à rua Coronel Gomes Machado11.3
Ainda em setembro de 1961, seria promulgada a Lei nº 3.958 (13/9/1961) que normatizaria o regime jurídico
das faculdades agregadas, estabelecendo a igualdade com as federalizadas. A lei, porém, não impediria que a
querela continuasse, como de fato ocorreria, ao longo de toda a década de 1960, refletida na reivindicação por
autonomia dos futuros institutos e da disputa pela Reitoria.
A gestão do reitor Paulo Gomes da Silva se caracterizaria pela elaboração e aprovação do estatuto da universidade, em agosto de 1963. Até então, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro era regida pelo regulamento da Universidade do Brasil, atualmente a UFRJ. Pouco tempo depois, em novembro de 1964, o Conselho
Federal de Educação aprovaria sua reformulação.
A estrutura básica seria formada pelos órgãos de Administração Universitária, a saber, Assembleia e Conselho Universitário, além do Conselho Patrimonial e a Reitoria. No decorrer dos anos, este aparelho burocrático se
tornaria mais complexo e levaria a uma centralização administrativa, com a progressiva ampliação dos poderes
do reitor, e a redução do papel de vice a mero substituto do titular em situações de impedimento.
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Ainda em 1963, a UFERJ conheceria novo reitor, o professor Deoclécio Dantas de Araujo (1963-1965), escolhido em lista tríplice elaborada somente pelas faculdades incorporadas. Novamente reacenderia a polêmica
entre agregadas e incorporadas, e mediante um contexto político nacional bastante turbulento, a universidade
fluminense conheceria mais uma vez um quadro de instabilidade interna grave.124
Após o golpe de 31 de março de 1964, uma verdadeira guerra institucional tomou conta da universidade,
acirrada devido ao clima persecutório do período. A solução encontrada pelo MEC para conduzir a universidade
naquela conjuntura foi a nomeação de um reitor pro-tempore, e em 21 de fevereiro de 1965 seria nomeado reitor, o professor Raul Jobim Bittencourt (1965).
Nos breves meses que ocupou a reitoria, o professor Raul Jobim coordenaria uma série de medidas administrativas importantes para consolidar a universidade, e sob o pretexto de presenciar a reforma do Hospital Antônio Pedro, já integrado à estrutura universitária, transferiria a reitoria para as dependências daquele hospital.
Posteriormente, após o fim da intervenção federal e a exoneração do reitor afastado, Deoclécio Dantas de
Araújo, em setembro de 1965, o vice-reitor, professor Argemiro de Oliveira (1965-1966), concluiu o mandato, em
meio a um clima de enorme tensão.
11 Ribas, José Vieira. Op. Cit. p.64.
12 De acordo com José Ribas, a preocupação permanente do reitor Deoclécio Dantas de Araújo, em meio à crise, era com as chaves da reitoria. Cf. Ribas, Op. Cit. p. 66
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Ao centro, o reitor Deoclécio Dantas de Araújo, 1963. Fonte: acervo UFF

Ainda nesse período de intervenção, a universidade conheceria nova mudança: em novembro de 1965, a
UFERJ passaria a denominar-se Universidade Federal Fluminense (UFF), enquanto a tradicional Universidade do
Brasil passaria a ostentar Rio de Janeiro em seu nome (UFRJ). A alteração, no entanto, fruto das injunções políticas
da época, não abalaria a instituição nascente. Esta se identificava muito mais com Niterói do que com o interior
do estado do Rio de Janeiro, quadro que viria a ser modificado paulatinamente e intensificado a partir das décadas de 1990 e 2000, quando polos universitários da UFF começariam a multiplicar-se por municípios e regiões
do estado.
Em 17 de julho de 1966, o professor Manoel Barreto Netto (1966-1970) foi escolhido reitor, e, numa conjuntura de relativa pacificação interna e do fim da intervenção federal na universidade, pôde dar segmento à
consolidação e modernização das estruturas da Universidade Federal Fluminense.
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Gabinete do diretor da Faculdade de Direito, s/d. Fonte: acervo UFF

39

Antiga sede da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Fonte: acervo UFF
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Convite de formatura da turma da Faculdade de Direito de Niterói,1958. Fonte: acervo particular Helio Belo

A reforma universitária no brasil e a profissionalização do ensino e da pesquisa na UFF
Embora sua origem tenha relação com o clima desenvolvimentista do governo JK (1956-1960), a Universidade Federal Fluminense foi criada segundo o modelo tradicional de ensino superior vigente no país naquela conjuntura, baseado na cátedra, vitalícia e autoritária; na segmentação e justaposição de cursos; na alta seletividade
dos discentes e na exiguidade de vagas.
Esse modelo, considerado ultrapassado, era questionado por todas as instâncias da sociedade, que, em
meio ao ambiente democrático do período, exigiam mudanças que contemplassem tanto o projeto desenvolvimentista quanto as aspirações sociais e humanistas dos grupos em questão. Nesse sentido, a fundação da Universidade de Brasília (UNB), em 1961, representaria um marco da ruptura com o modelo tradicional.
A UNB, concebida a partir do binômio educação-desenvolvimento, foi projetada como uma estrutura integrada, flexível, dinâmica e moderna, em que o departamento substituía a cátedra como unidade de ensino e
pesquisa, e o corpo discente teria elevada representação nos órgãos colegiados. A UNB, que contou ainda com
um projeto arquitetônico próprio, foi referência de modernização na vida do país.
No entanto, a experiência democrática que marcou a fundação da UNB foi interrompida pela violência do
golpe militar de 1964. Dessa data em diante, enquanto as universidades se constituiriam em focos de resistência
ao regime, a discussão sobre a reforma universitária seguiria um novo padrão que privilegiaria uma concepção
tecnicista e administrativa do ensino. Nesse processo, o centro das decisões passou a ser o Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, secundado pelo Ministério da Educação e Cultura.
A reforma teve início em 1966, tendo seu corolário em 1968, às vésperas do Ato Institucional nº 5. No seu
bojo havia a tentativa de conciliar ideais nem sempre harmônicos, como a massificação do ensino superior e a
transformação da universidade em um centro de investigação científica e tecnológica, de forma a garantir a autonomia da expansão industrial brasileira.
A mudança foi inspirada também no modelo das universidades norte-americanas e teve como resultado a
instituição dos departamentos no lugar das tradicionais cátedras como unidades básicas do ensino e da pesquisa; a integração das várias áreas que desenvolviam ensino e pesquisa comum; o estabelecimento das matrículas
por disciplina; e a extinção das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.
Outro dado importante foi a instituição dos regimes de tempo integral e dedicação exclusiva nas universidades federais, em 1969, assim como o incentivo à pós-graduação.
Em termos práticos, a reforma provocou um crescimento acelerado das universidades, que de 100.000 estudantes de graduação em 1961, passariam, em 1971, a um contingente de 561.397, e 1.044.472 em 1976. O
número de professores também cresceu, embora em proporção menor. Novos cursos foram criados e modernas
formas de prestação de serviços à comunidade foram planejados. A pós-graduação no país conheceria uma
grande expansão, amparada pelas agências fomentadoras como a CAPES, o CNPQ e a FINEP.
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Na UFF, a reforma universitária foi simultânea à gestão do professor Manoel Barreto Netto, facilitando a
institucionalização da universidade e dirimindo definitivamente as querelas entre as antigas escolas agregadas
e federalizadas.
De 1966 a 1970, a Universidade Federal Fluminense, assim como as outras universidades brasileiras, teve de
se adequar aos novos parâmetros para o ensino superior estabelecidos pela reforma universitária de 1968,13 que
resultaram em seguidas modificações em seu estatuto. Uma estrutura gigantesca e heterogênea foi criada a fim
de garantir a centralização de poderes nas mãos do reitor e dificultar a participação dos diversos segmentos da
universidade em sua administração.
A UFF passaria então a ter como órgãos da administração superior, o Conselho Universitário, o Conselho de
Ensino e Pesquisa e um Conselho de Curadores com capacidade de fiscalização; a contar com órgãos executivos
(como a Administração Geral, Escolar, a Assistência Social) e órgãos suplementares (como o Núcleo de Processamento de Dados, a Imprensa Universitária e de Educação Física e Desportos) diretamente subordinados ao reitor.
Na estrutura básica, seriam incluídos os departamentos de ensino com relativa autonomia, que, reunidos às
unidades universitárias, congregariam alunos e professores, formando a menor fração da universidade. Foram
inovações desse período a criação de um Departamento de Difusão Cultural, com a finalidade de proporcionar
à comunidade universitária e fluminense programas culturais, científicos, artísticos e cívicos, bem como acordos
de intercâmbio com outras universidades — nacionais e estrangeiras.
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Pela reforma foram criadas também a Comissão Permanente de Regime de Tempo Integral, a COPERTIDE, embrião da Comissão Permanente de Pessoal Docente, e a Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-Graduação (COMPEG).
O estímulo à adoção do regime de tempo integral e dedicação exclusiva deu curso à profissionalização dos
docentes. Nesse sentido, a criação da Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-Graduação (COMPEG) foi fundamental para o desenvolvimento posterior dos primeiros cursos de pós-graduação, a saber: História, Engenharia
Civil, e Medicina (1971); Geoquímica Ambiental (1972), Engenharia de Telecomunicações (1972), o que se deu na
gestão do reitor José Emmanuel Ferreira Barbosa (1970-1974).142Posteriormente, em 1976, a Física iniciou seu
curso de pós-graduação.
Anos depois, em 1982, durante a gestão do reitor Rogério Benevento (1978-1982), seria implantado o Plano
Institucional de Capacitação Docente (PICD) proposto pelo MEC, que possibilitaria aos professores condições
ideais de afastamento do trabalho para realização de cursos de mestrado e doutorado.
Apesar do incentivo federal para o desenvolvimento da pesquisa, a decretação do Ato Institucional nº 5
dificultou a organização das pós-graduações. Em alguns casos, como no do Programa de Pós-graduação em
História, o exílio de muitos dos mais importantes professores titulados da UFRJ e da USP levou a direção do Programa a convidar especialistas de fora para ministrar os cursos. Em face disso, diversos acordos com instituições
norte-americanas trouxeram para a UFF importantes intelectuais americanos.
13 A reforma inicia-se efetivamente com as prescrições do decreto-lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, que impunha mudanças para evitar desperdícios de
recursos, e com o decreto-lei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967, que determinava uma nova forma de organização para as universidades federais.
14 Entre o fim do mandato do reitor Manuel Barreto Netto e a posse do reitor Jorge Emmanuel Barbosa, ocupou a reitoria temporariamente o professor Luis
Alfredo Juruena Mattos.
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Formatura da turma de História, 1969. Ao centro o reitor, professor Manoel Barreto Netto. Do lado esquerdo o professor José Pedro Exposel
e a secretária Maria Helena Chaves Aragão. Do lado direito o professor Luiz Cesar Bittencourt Silva, professores Aidyl de Carvalho Preis e Ana
Maria dos Santos, 1969. Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis

Em que pese o contexto autoritário em que a reforma foi realizada, graças à melhoria efetiva das condições
salariais, a criação dos departamentos de ensino, o desenvolvimento da pós-graduação e o investimento das agências financiadoras, como a CAPES, o CNPQ e a FINEP, a UFF desenvolveria uma vasta rede de laboratórios, núcleos
de pesquisa e publicações científicas que são na atualidade referência para o Rio de Janeiro e o país. São exemplos
disso, o Programa de Pós-Graduação em História, em Geologia e Geofísica Marinha (Lagemar), e em Geoquímica,
entre outros.
Importa destacar que desde novembro de 1964, no governo Castelo Branco, a Lei Suplicy de Lacerda colocaria na ilegalidade a União Nacional dos Estudantes e as Uniões Estaduais dos Estudantes, e submeteria todas as
instâncias ao controle do MEC, o que levou ao progressivo esvaziamento do movimento estudantil.
O resultado prático de todas essas transformações seria o crescimento em números da universidade. Entre 1961
e 1970 seriam admitidos 627 docentes e 894 funcionários, e aos dez cursos originais seriam acrescentados 19.
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Posse de diretores de unidades. Da esquerda para a direita: Maximiano de Carvalho e Silva (diretor do Instituto de Letras), Maria Thereza Coutinho Robert (vice-diretora da Faculdade de Letras), Aidyl de Carvalho Preis (diretora do ICHF), Jorge Emanuel Ferreira Barbosa (reitor), Hilda
Faria (diretora da Faculdade de Educação), Ronaldo do Livramento Coutinho (vice-diretor do ICHF) e Helter Jerônimo Barcelos (vice-diretor
da Faculdade de Educação), 1970. Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis

Assinatura do termo de posse do reitor, professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso (1974–1978). Da esquerda para a direita: professor
Rogério Benevento, vice-reitor; Ronaldo Fabrício, prefeito de Niterói, professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, e o professor Joaquim
Cardoso Lemos, (vice-reitor da gestão Jorge Emmanoel F. Barbosa, 1970–1974), c.1974. Fonte: acervo Rogério Benevento
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Os professores Aidyl de Carvalho Preis e José Raymundo Martins Romeo tomam posse nos cargos de vice-reitor e reitor respectivamente, 1983.
Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis

A esse conjunto adicionar-se-ia o Departamento de Serviço Social de Campos dos Goytacazes (1962), o
Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP, Dec. nº 62.178/68) em Pinheiral, distrito de Piraí, e a Escola de Engenharia
Industrial e Metalúrgica da UFF em Volta Redonda (aprovada pelo Conselho Federal de Educação, através do
Parecer n.º 90/69, em 8/2/68, artigo 12) que representariam as primeiras ações da universidade na sua interiorização pelo estado.
No entanto, a UFF permaneceria nessa primeira fase voltada para o Grande Rio. Em Niterói, a universidade
começaria a se consolidar como importante prestadora de serviços à população. A incorporação do Hospital
Antônio Pedro ao corpo universitário em 1963 representaria a primeira ação nesse sentido.
No tocante às formas de ingresso na universidade, somente no final da década de 1980 a UFF experimentaria uma revolução. Em 1987, na gestão do reitor Hildiberto Ramos Cavalcanti Albuquerque Jr. (1985-1990), a
universidade romperia com o sistema unificado de vestibular organizado pela Cesgranrio e passaria a controlar
as modalidades de acesso à graduação, garantindo transparência ao processo.
Ainda em 1987, foi criada a COPEV, Comissão Permanente de Vestibular, que em 1988 coordenou seu primeiro exame. Em 1991, durante a segunda gestão de José Raymundo Martins Romêo (1990–1994), a COPEV deu
lugar à COSEAC, Coordenadoria de Seleção Acadêmica, ligada à Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC).
Na atualidade, a COSEAC, além do vestibular, coordena também os concursos de transferência e reingresso, os
exames para residência médica e as seleções para cargos técnico-administrativos.
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Solenidade de abertura do Simpósio Nacional de História da Associação Nacional de Professores Universitários de Historia (ANPUH), 1979. Da
esquerda para a direita, o prefeito de Niterói, Wellington Moreira Franco (1978–1983), o reitor Rogério Benevento (1978–1982), o ministro da
Educação Eduardo Portela, e a professora Aidyl de Carvalho Preis, diretora do ICHF (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia).
Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis

A democratização interna
O clima de repressão e medo que marcou a virada dos anos 1960 para os 1970 no Brasil atingiria em cheio
as universidades. Professores cassados, departamentos desorganizados, salas de aula sob vigilância, estudantes
mortos. A UFF, talvez por ser uma instituição sem maior tradição, foi poupada dos massacres como os que desmobilizaram grandes instituições de ensino e pesquisa, como a UFRJ e a Fundação Oswaldo Cruz.
Ao longo de toda a década de 1970, as universidades brasileiras viveriam o desdobramento da reforma
universitária, com o aumento do número de vagas, da profissionalização dos docentes, inclusive com a obrigatoriedade dos concursos públicos e a adoção do regime de tempo integral e de dedicação exclusiva.
Na UFF seria oficializada a Coordenação das Provas de Habilitação, Livre Docência e de Concursos para
Docentes e, dando seguimento à sua modernização, seria desenvolvido o Plano Geral da Universidade Federal
Fluminense, PLANGEUFF, para os anos de 1975–1976 e 1977–1978.
O PLANGEUFF, implementado na gestão do reitor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso (1974–1978), objetivava a consolidação da reforma universitária, através do aperfeiçoamento da estrutura administrativa, implantação
do campus universitário, e a consolidação do ensino de graduação e de pós-graduação. O plano geral contemplaria também a interação entre a universidade e a comunidade.
Outra característica do período seria a crescente centralização do poder. Nova reforma da estrutura administrativa da universidade, além de ampliar a máquina burocrática, aumentaria o número de órgãos de assessoramento e assistência ao reitor, que passaria a contar com Assessoria Jurídica, Assessoria de Segurança e Informações, Coordenação Superior de Atividades de Extensão, e Coordenação Superior de Atividades de Pesquisa e
Pós-Graduação.
Contudo, os ventos da redemocratização que atingiram a sociedade brasileira ao final da década, também soprariam nas universidades. O processo de distensão política iniciado pelo governo militar a partir de 1975, a multiplicação de organizações sociais, a campanha da anistia (1978–1979) e posteriormente as primeiras eleições diretas
para governadores (1982) se traduziriam na UFF pela mobilização dos corpos docente, discente e dos funcionários.
Em meados de 1978, reunidos clandestinamente, alguns docentes da universidade começariam a delinear
o que viria a ser a Associação dos Docentes da UFF, a ADUFF:
Éramos 20 ou 25 professores reunidos numa sala de cursinho no centro de Niterói. As nossas discussões apontavam para a necessidade de nossa união na luta contra a ditadura militar.[...] a ADUFF começava a nascer. E
a crescer. A fundação em si, em outubro, já se deu em outro clima. O país vivia uma abertura “lenta, gradual e
segura”, mas era ditadura.15

15 Trecho do depoimento do professor Moacyr Cirne, um dos precursores do movimento que resultou na criação da ADUFF, extraído do Balaio Incomum, de 13
de outubro de 1997, apud Jornal da ADUFF. Ano II, nº11, outubro de 1997.
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De acordo com o professor Jorge Paula Guimarães, primeiro presidente da ADUFF, a fratura no arcabouço institucional elaborado pela ditadura possibilitou, no período, a renovação do quadro geral do sindicalismo no país, o
que teria permitido nas universidades, a criação das associações de docentes sob as bandeiras da democratização
interna, ou seja, dentro da estrutura universitária, e externa, pelo fim da ditadura militar. A ADUFF seria uma das
primeiras associações a serem criadas, ao lado das congêneres de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.162
A reivindicação básica naquela conjuntura, segundo Guimarães, poderia ser expressada pela ideia da autonomia: autonomia em todos os sentidos: financeira, didática, administrativa e política. Neste caso, a reivindicação
da liberdade estava atrelada à escolha dos dirigentes.17
Outro problema grave enfrentado pela ADUFF, naquela conjuntura, seria a definição do quadro de carreira
dos docentes. Segundo a professora Ismênia de Lima Martins, presidente da ADUFF em 1981, naquele período:
Nós decretamos a greve naquela assembléia com a presença de quatro ex-reitores da universidade votando a
greve. Por que houve tanta mobilização? De repente, o conjunto dos professores se mobilizou para enfrentar a
ditadura? Não. Nós tínhamos um enorme problema corporativo: não tínhamos um quadro de carreira definido. Isso para não falar na questão dos colaboradores, contratados ao longo da ditadura militar para tampar
os buracos de uma expansão que era realizada sem concursos públicos suficientes. Acredito que naquele momento, eu fui apenas um instrumento, porque a conjuntura era altamente favorável: de um lado, havia um
ministro general (Ruben Ludwig) querendo caracterizar uma fase de abertura política e, do outro, a categoria
precisando de tudo.184
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Graças ao alto grau de mobilização do corpo docente, a ADUFF seria a primeira entidade sindical a ser recebida por um ministro militar.
A atuação da ADUFF e posteriormente do Sindicato dos Técnicos da UFF, o SINTUFF, criado em 1981, nos
anos de redemocratização, se daria principalmente no sentido de pressionar o governo por medidas de descentralização administrativa, ampliação dos espaços de participação dentro da universidade e eleições diretas para
reitor, o que efetivamente ocorreria em 1986.
Os estudantes da UFF também retomariam sua militância no início da década de 1980. Nesse período foi
reorganizado o Diretório Central dos Estudantes, que marcariam posição ao denominar o DCE com o nome do
militante político Fernando Santa Cruz, preso pela ditadura militar em 1974 e desaparecido. Desde então o movimento discente teria como eixos a democracia, a assistência estudantil na UFF e a defesa da universidade
pública, gratuita e de qualidade.
Paralela a esse processo, a crescente complexidade da administração universitária levou à criação, em 1982,
ainda na gestão do reitor Rogério Benevento (1978-1982), das Pró-Reitorias, como desdobramento no plano
executivo da ação do reitor, a saber: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), de Assuntos Acadêmicos (PROAC),
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), de Extensão (PROEX).
16 Trecho do depoimento do professor Jorge Paula Guimarães em entrevista publicada no Jornal da ADUFF. Ano III, nº 22, setembro de 1998.
17 Idem.
18 Trecho da entrevista de Ismênia de Lima Martins concedida à Classe. Revista de Política e Cultura da ADUFF. Ano 2, nº3. p.82
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O professor Pietro Accetta, da Faculdade de Medicina, discursa durante a histórica campanha de 1986. Fonte: acervo UFF

Em 1986, finalmente, a comunidade universitária experimentaria sua primeira eleição direta para reitor, em
uma campanha que transbordaria para fora dos muros da instituição e ganharia as ruas da cidade. O pleito teria
ainda o ineditismo de contar com duas mulheres concorrendo à eleição — Ismênia de Lima Martins e Aidyl de
Carvalho Preis. Conforme se poderá ler na notícia publicada em O Fluminense, de 12 de junho de 1985, a campanha eleitoral se transformaria em assunto de jornal:
UFF mobilizada para escolher novo Reitor
É quase como se a vida universitária ficasse em suspenso: uma pausa que (?) ocorre a cada quatro anos, quando, reitoráveis se exercitam para conseguir maioria que facilite sua chegada ao cargo de reitor da Universidade
Federal Fluminense. Parece que as grandes decisões ficam adiadas e o único tema debatido por todos é quem
será o próximo Reitor. Esse ano as discussões são mais efervescentes, pois, a eleição para Reitor poderá ser direta, quando votarão alunos, professores e o corpo administrativo da UFF.
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A professora do Departamento de História, Ismênia de Lima Martins, em campanha, 1986. Fonte: acervo UFF

Na atualidade, a democratização deixou de ser um sonho para se transformar em um processo em constante
aperfeiçoamento dentro da universidade. As eleições para reitor se consolidaram, e a estrutura administrativa está
horizontalizada: o Conselho Universitário, de Curadores (Auditoria Técnica) e de Ensino e Pesquisa são as instâncias
máximas de decisão. O Conselho Universitário, apesar de ainda ser majoritariamente composto por professores,
abriu espaço para a representação estudantil, dos técnicos administrativos e da comunidade.
Já as Pró-Reitorias – PROPLAN, PROAC, PROPPI e PROEX (Pró-Reitorias de Planejamento; Assuntos Acadêmicos; Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; e Extensão, respectivamente), e a Superintendência de Administração
e de Recursos Humanos passaram a se reportar diretamente ao reitor.
Porém, foi, sobretudo, com a extinção dos Centros Acadêmicos pela Resolução do Conselho Universitário
nº 285/2008, de 26 de novembro de 2008, na gestão do reitor Roberto Salles (2006–2010), e com a criação de
unidades gestoras, que os últimos resquícios da centralização administrativa, característica dos tempos da ditadura e que ainda impregnava a organização interna da universidade, caíram. O fato está relacionado à estatuinte.

As reivindicações de um novo estatuto para a UFF remontam aos tempos da primeira eleição direta para
reitor e envolve todos os segmentos da universidade. Postergado por mais de uma década, somente em 1997
começaria a se transformar em realidade.
A oportunidade se deu com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei Darcy-MEC) em 1997, que
impôs a reformulação dos estatutos das universidades federais, estabelecendo o prazo máximo de dezembro
de 1998 para a promulgação das novas regras. O envolvimento de todos os segmentos da universidade, no
entanto, garantiria à UFF uma estatuinte única: paritária, com representação equivalente de docentes, discentes e servidores.
A proposta da estatuinte paritária foi apresentada pela diretora da Faculdade de Educação da época, professora Maria Felisberta Baptista Trindade, e teve em seu escopo a defesa inconteste do caráter público da universidade e da horizontalização da estrutura universitária:
A hierarquização existente na estrutura organizacional, a centralização administrativa e a burocratização nos seus procedimentos são entraves, hoje, que dificultam o desenrolar das atividades “meio e fim”. Repensar a universidade, reconstruí-la, sob a idéia
de instituição de caráter público e a serviço da população brasileira será a tarefa da estatuinte.19

Após as eleições para a escolha do comitê estatuinte, composto por 90 membros titulares (30 docentes, 30
estudantes, 30 servidores) e seus respectivos suplentes, ela seria aprovada pelo Conselho Universitário, com quorum qualificado, presidido pelo então reitor, professor Luiz Pedro Antunes (1994–1998), iniciando-se os trabalhos
em outubro de 1998.
Entre as propostas apresentadas pelo comitê estatuinte, estava a extinção dos centros universitários em prol
do fortalecimento das unidades acadêmicas. Neste caso, o principal objetivo foi, conforme apontado pelo professor
José Carlos Carraro Eduardo, um dos relatores do texto na comissão do Conselho Universitário:
[...] tornar a UFF mais ágil, extinguindo um degrau do processo burocrático, e corrigindo distorções como, por
exemplo: os alunos eram subordinados à coordenação do curso que, por sua vez, era subordinada diretamente ao diretor do Centro. Já os docentes eram subordinados ao diretor da unidade. Com o tempo, os Centros
foram se tornando verdadeiras anomalias, propícios à política de balcão e enfraquecendo progressivamente
as unidades.206

Em setembro de 2003, já na gestão do reitor Cícero Mauro Fialho Rodrigues (1998–2002, 2002–2006) o texto
final da Comissão de Sistematização foi entregue ao Conselho Universitário e aprovado somente na administração seguinte, do reitor Roberto Salles (2006–2010). No texto foram identificados três conflitos: a criação de um
único conselho superior (aprovada pela estatuinte) ou a permanência de três conselhos superiores (aprovada
pelo CUV); a criação de uma ouvidoria-geral (aprovada pela estatuinte e não aprovada pelo CUV) e a gratuidade
19 Maria Felisberta Baptista Trindade, entrevista Jornal da ADUFF, Ano IV, junho de 1998. p. 2.
20 Trecho da entrevista concedida pelo professor Dr. José Carlos Carraro Eduardo à historiadora Andréa Tello da Corte, junho de 2010. Entrevista realizada pela
comissão do Jubileu de Ouro.
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em todos os níveis e cursos da UFF (decisão da estatuinte, diferentemente do CUV, que aprovou a garantia
de gratuidade apenas para os cursos de graduação e os
de pós-graduação stricto sensu). Este último tema, pela
complexidade que encerrava mereceu uma consulta
ampla à comunidade universitária, o que se deu sob a
forma de um plebiscito, ocorrido em setembro de 2010.
A demora na aprovação do texto final deve-se ao
fato de que a UFF, diferentemente de outras Instituições de Ensino Superior, optou por uma mudança profunda em seu estatuto e não por uma mera reforma.
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Portanto, no ano de seu Jubileu de Ouro, a Universidade Federal Fluminense, mais uma vez em sua trajetória, caminha rumo a uma ação inédita: submeter
questões vitais da organização universitária à decisão
livre, transparente e democrática de seus diversos corpos, mediante uma consulta pública.
Esse fato merece destaque, tanto pela originalidade da convocação de um plebiscito como por demonstrar o grau de amadurecimento e de democratização interna experimentado pela UFF.
É, pois, possível afirmar que ao completar 50 anos,
a universidade renasce duplamente livre: dos empecilhos que conturbaram seus primeiros dias, e do “entulho autoritário” herdado do regime militar que ainda
estava presente em seu estatuto.

Reitor Cícero Mauro Fialho Rodrigues (1998-2002, 2002-2006) e o
vice-reitor Antonio José dos Santos Peçanha.
Fonte: acervo particular Cícero Mauro Fialho Rodrigues
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O reitor Roberto Sales assina o termo de posse. Ao seu lado o professor Heitor Luiz Soares de Moura, decano do Conselho Universitário. Atrás, da
esquerda para a direita, o ex-reitor Pedro Luís Antunes e os ex-vices-reitores Aloyiso Tortelly e Aidyl de Carvalho Preis, 2006. Fonte: acervo UFF

56

Vista geral do morro do Brum para a avenida Visconde do Rio Branco. No canto esquerdo da foto, detalhes da antiga praça do Valonguinho,
onde na atualidade se encontra o campus. O lugar no século XIX foi um mercado de escravos. Fonte: Albuquerque, Júlio Pompeu de. A Capital
Fluminense (Álbum de Nichteroy),1925.

Uma universidade multicampi
A dispersão espacial foi desde sempre uma característica da UFF e está relacionada à sua origem. Contraditoriamente, a preocupação em concentrar todas as unidades em um só lugar também esteve presente
desde o princípio.
No plano de reivindicações apresentadas ao presidente da República, em junho de 1961, o reitor já solicitava recursos para a construção do campus universitário. Na ocasião, foram apresentadas como alternativas para o projeto,
as áreas do bairro do Vital Brasil, onde até hoje se localiza a Faculdade de Medicina Veterinária da UFF, e a Ponta do
Gragoatá, então em processo de urbanização.
Ainda na década de 1960, veiculara-se também a ideia de um campus rural, localizado na região de Manilha,
a alguns quilômetros do centro de Niterói, ou no bairro de Pendotiba. Também foi considerada a possibilidade de
um campus semirrural próximo à praia de Itaipu. Contudo, foi no contexto da reforma universitária de 1968 que se
colocou de forma abrangente para todas as universidades criadas no período, a questão da construção dos campi
universitários.
De acordo com o Manual sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário (1970), idealizado por R. Atcon, um dos técnicos norte-americanos que ajudaram a implantar a reforma universitária, os campi eram o habitat
natural do êxito escolar e para tanto deveriam ser concebidos como sistema que articularia princípios acadêmicos, administrativos e espaciais. Nesse sentido, a forma arquitetônica e urbanística deveria privilegiar o modelo de
campus único, sem muros, silencioso, com pavilhões práticos, flexíveis, modificáveis, de baixo custo, e com total
aproveitamento espacial.
A construção dos campi universitários brasileiros constou da pauta do II e III Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), dos governos militares de Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo (1974-1979 e 1979-1985 respectivamente), elevados à questão de Segurança Nacional. Na UFF, em 1974, foi instalado um escritório técnico para
iniciar os estudos sobre a edificação do campus, e entre 1975 e 1978, sua viabilização constou do PLANGEUFF das
gestões dos reitores Geraldo Sebastião Tavares Cardoso e Rogério Benevento.
Entre 1974 e 1981, quando o projeto finalmente foi aprovado pelo Conselho Universitário, a equipe do escritório, comandada inicialmente pelo professor Isar Trajano da Costa e posteriormente pelo professor Renê Ildeu
Valeriano Alves, teve de lidar com questões complexas, como a escolha entre uma concepção rural ou urbana de
campus; dificuldades técnicas; a superação da herança das cidades universitárias características dos anos 1930,
a exemplo do Fundão, na UFRJ, ou ainda, a monumentalidade arquitetônica das universidades tradicionais, dispersas pela malha urbana. Outro problema foi a seleção do local.
Ao fim desse tempo, o escritório técnico apresentou um projeto composto de 20 Unidades Funcionais de
Administração e salas de aulas no campus, e algumas Unidades Especiais para abrigar a Reitoria e demais órgãos
da administração central.
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No que se refere ao projeto arquitetônico, o campus ganharia um perfil modernista, baseado em plantas
livres, pilotis, brises, e estrutura despojada de adornos. A funcionalidade e a flexibilidade foram as características
principais do desenho, capazes de atender às necessidades da universidade a qualquer tempo.
Quanto ao local, foram descartadas as hipóteses de um campus rural. A escolha recairia sobre a vasta área
do aterro da Praia Grande, no bairro do Gragoatá e na Praia Vermelha, ambos na região central de Niterói. No
total, uma área bruta superior a 263.864, 64 m² seria utilizada para a edificação do campus, previsto para uma
população de 23.000 pessoas.
As obras tiveram início em 1984, na gestão do reitor José Raymundo Martins Romêo (1982-1986/1990-1994)
e os recursos financeiros, cerca de 47 milhões de dólares, originados do acordo MEC-BID III.
Após seis anos de obras, em 16 de agosto de 1990, a Universidade Federal Fluminense finalmente veria concretizado seu sonho de ter um campus, muito embora nem todas as unidades funcionais previstas tivessem sido
construídas:
UFF abre “campus”! Após seis anos de obras
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Os seis prédios do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) nos bairros do Gragoatá e Praia Vermelha
foram inaugurados ontem, em uma solenidade que teve a participação do reitor Hildiberto Cavalcanti Jr., e
do vice-prefeito de Niterói, Eduardo Travassos. A abertura oficial das novas instalações aconteceu depois do
hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio de Janeiro e da UFF, ao som do hino nacional.
A área total inaugurada ontem é de 27.918 m², que consumiram quase 800 milhões, financiados por um convênio entre o Ministério da Educação e o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (Convênio MEC-BID).
A inauguração aconteceu seis anos depois do início das obras e o reitor da UFF fez, em seu discurso, uma série
de agradecimentos às equipes que “ajudaram o projeto a sair da utopia e tornar-se real”.
As obras não são apenas a parte concreta com prédios, laboratórios e a biblioteca, mas também o sonho de realizar, em condições dignas, um trabalho voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão, ressaltou Hildiberto.21

Mesmo com a implementação dos campi do Gragoatá e da Praia Vermelha, a universidade manteve seu caráter multicampi, distribuindo-se por vários bairros de Niterói. A Reitoria, após ter ocupado sucessivamente algumas
salas no Centro da cidade e as dependências do HUAP, instalou-se definitivamente no prédio do Hotel Balneário
Casino Icarahy, desapropriado para essa finalidade em 1967, e onde, até 1972, os órgãos da administração universitária dividiram espaço com os cursos de jornalismo, cinema, história e biblioteconomia.

21 O Fluminense, 17 de agosto de 1990.

a, b e c: bairro do Gragoatá antes do campus: aterro do
Gragoatá, s/d. Fonte: acervo UFF
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d: Antiga sede do estaleiro Rodrigues Alves, atual Estação
Cantareira s/d. Autor desconhecido. Fonte: acervo UFF
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O bairro do Gragoatá antes do campus. Praia de São Domingos, 1908. Autor desconhecido. Fonte: acervo UFF
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O bairro do Gragoatá no início do século XX: visão parcial da Avenida Visconde do Rio Branco, Centro. Na 1ª foto
avista-se ao fundo a estação das barcas e o edifício dos Correios; na 2ª, destaca-se a estação das barcas, s/d. Autor não
identificado. Fonte: acervo UFF

Quanto às faculdades que deram origem à UFF, a
Faculdade de Direito manteve seu endereço anterior,
à rua Presidente Pedreira, 62, onde funcionava desde
1933. A Escola de Engenharia também manteve sua
sede, à rua Passo da Pátria, 156, chalé originalmente
construído em 1888, e que até 1943 foi propriedade da
The Western Telegraph Co. Ltda.
A partir de 1975, o prédio da Escola de Engenharia
passaria a abrigar também o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, embrião da atual Escola de Arquitetura e Urbanismo. Em 1990, seriam ambos incorporados
ao campus da Praia Vermelha, formando com o Instituto
de Computação, o Laboratório de Tecnologia, Gestão de
Negócios e Meio Ambiente (LATEC) e a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, o Centro Tecnológico da Universidade Federal Fluminense.
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A Faculdade de Economia e Administração ocupa
desde 1963 o casarão da rua Tiradentes, 17. Por seu turno, o Instituto de Artes e Comunicação Social, o IACS,
situa-se desde 1978 na casa onde funcionou o tradicional Colégio Bittencourt Silva, à rua Lara Vilela, 126, e rua
Tiradentes, 148 (IACS II). Desapropriado em 1968, chegou a sediar o Instituto de Matemática em 1969, e entre
1969-1978, o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia.
Durante muitos anos, o campus do Valonguinho
abrigaria os mais diversos institutos, como Geociências, Anatômico, Química, Matemática, Ciências Humanas e Filosofia, Letras, Psicologia e também a Faculdade de Odontologia. Na atualidade, sedia o Instituto
Biomédico, que ocupa também as instalações da antiga Faculdade Fluminense de Medicina, à rua Hernani
de Melo, 101, a Faculdade de Nutrição e o Instituto de
Matemática, as Faculdades de Administração, Contabilidade e Turismo; e também a Faculdade e a Policlínica
de Odontologia.

a: Obra do campus. Fonte: acervo UFF
b e c: Foto aérea do campus do Gragoatá em construção.
Fonte: acervo UFF
Página oposta:
d: Plano diretor da Universidade Federal Fluminense em 2009.
Fonte: acervo UFF
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a: Funcionários, professores, alunos e autoridades no lançamento da pedra fundamental
do campus, 1984. Fonte: acervo UFF
b: Da esquerda para a direita: W. Bragança
(prefeito de Niterói entre 1983 e 1988), o
reitor José Raymundo Martins Romêo, Gilka
Vainstein (coordenadora do Mec-BID), o exreitor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, diretor da Coordenação de Projetos Especiais
em Desenvolvimento (COPEDE) e o representante do MEC,1984. Fonte: acervo UFF
c: A placa da pedra fundamental do campus da UFF é descerrada pela dra. Gilka
Vainstein (coordenadora do Mec-BID) sob
os olhares atentos do professor Renê Ildeu
Valeriano Alves (coordendor do escritório
técnico do campus, à esquerda); do reitor
José Raymundo Martins Romêo (à direita) e
do ex-reitor Geraldo S. Tavares Cardoso (diretor da COPEDE), 1984. Fonte: acervo UFF
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No Outeiro de São João Batista, encontram-se ainda os Institutos de Química, Biologia, Anatômico, Setor
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e antigo o Instituto de Física. Nesse campus, encontram-se também a
Biblioteca Central do Valonguinho e o Espaço DCE.
A Escola de Serviço Social, que desde 1974 ocupava o prédio da antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia,
na rua Almirante Teffé, 637, ocupa na atualidade o bloco E do campus do Gragoatá, assim como o Instituto de Letras,
a Faculdade de Educação, e o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (respectivamente blocos B e C, D e O e N).
Além dos diversos edifícios, terrenos, e dos campi que mantém em Niterói, a UFF tem outros 13 campi
em expansão no estado do Rio, o que perfaz um total de oito milhões de metros quadrados a serem conservados pela universidade.
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a: No primeiro plano a Faculdade de Odontologia e ao lado a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Fonte: acervo UFF
b: Antiga Escola de Serviço Social. Na atualidade abriga o Centro de Apoio à Extensão
(CEAEX), Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU – UFF), Centro
de Assistência Judiciária da UFF (CAJUFF) e
o Pontão de Cultura Jongo Caxambu.
Fonte: acervo UFF
c: Faculdade de Economia da UFF. O prédio,
imponente, foi construído para ser residência de um cônsul grego. Fonte: acervo UFF
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a: Hotel Casino Icarahy, c. 1936.
Foto: Manuel Fonseca. Fonte: acervo UFF
b: Os jardins da Reitoria, na rua Miguel de
Frias, em Icaraí, s/d. Fonte: acervo UFF
c: Hotel Casino Icarahy, anos 1940. a/d.
Fonte: acervo UFF
d: Hotel Casino Icarahy, anos 1940.
Foto: Colombo. Fonte: acervo UFF
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Prédio da Reitoria nos anos 1980, s/d. Fonte: acervo UFF
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Vista geral do campus do Valonguinho, com a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, antigo Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) e a Faculdade de Odontologia (prédios à esquerda) e Instituto de Matemática, s/d. Fonte: acervo UFF
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Instituto de Química. Fonte: acervo UFF
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a: Instituto de Artes e Comunicação Social. Fonte: acervo UFF
b: O prédio, que na atualidade abriga o Instituto de Artes e Comunicação Social II, pertenceu originalmente à Legião Brasileira da Boa Vontade (LBA) e foi a 1ª sede da Escola de Serviço Social. Fonte: acervo UFF
c: Casarão pertencente à Chácara dos Ingleses, como era chamada a propriedade da The Western Telegraph Co. Ltda, e que desde 1958 abrigou a Escola Fluminense de Engenharia. A partir de 1975, recebeu também a Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF. Fonte: acervo UFF
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No ano em que comemora seu Jubileu de Ouro, a Universidade Federal Fluminense vive uma nova fase de
expansão de seus vários campi.
Na verdade, para dar sequência ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), ampliar o número de
vagas em seus diversos polos, tanto na graduação como na pós-graduação, e garantir a inclusão social, a UFF vem,
desde 2006, no transcurso da gestão do reitor Roberto Salles (2006-2010), investindo recursos próprios para instalar laboratórios, renovar acervos bibliográficos, recuperar prédios e salas de aula.
As ações de expansão e reforma da infraestrutura da universidade encontraram apoio no Programa de Expansão e Reestruturação do MEC, conhecido como REUNI, aprovado pelo Conselho Universitário em 2007. Destaque para o fato de o projeto encaminhado pela UFF ao Ministério da Educação ter sido considerado o mais
completo entre aqueles apresentados pelas Instituições Federais de Ensino (IFEs) brasileiras.
Os recursos do REUNI permitirão até 2012 a reestruturação completa das edificações da universidade, a
ampliação das unidades, o aumento do número de salas de aula, bibliotecas, laboratórios, salas de estudo, de
monitoria e atendimento, e também moradia estudantil. Somente nos campi de Niterói serão construídas 17
novas edificações.22
Desses investimentos, espera-se, entre outras coisas, a consolidação dos polos universitários do interior, e o
aumento significativo das matrículas da graduação presencial, que deverão dobrar em relação aos números de
2006, de um total de 22.303 matriculados para 47.567 em 2012.23
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Atualmente todas as obras encontram-se licitadas, e no Sistema de Acompanhamento do MEC (SIMEC) estão
cadastradas 125 obras, entre prédios novos e reformas.

22 As 17 novas edificações encontram-se distribuídas da seguinte forma: campus do Gragoatá: oito prédios (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Artes e Comunicação Social, Biologia, Faculdade de Economia; duas edificações para a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo; um prédio multiusuário
para salas de aula e um para moradia estudantil). Campus da Praia Vermelha: seis prédios (Geociências, Química, Física; dois prédios para o Instituto de Computação e um prédio multiusuário para salas de aula). Encontra-se em construção também uma unidade dispersa para a Faculdade de Veterinária.
23 Números estimados conforme se verifica no Caderno Técnico 1, do Programa de Expansão e Reestruturação da UFF, 2006 a 2012. Niterói, janeiro de 2010.
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a: Campus Gragoatá. Fonte: acervo UFF
b: Obras do futuro Instituto de Biologia.
Fonte: acervo UFF
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a: Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP.)
Fonte: acervo UFF
b: Colégio de Aplicação Geraldo Reis (COLUNI).
Fonte: acervo UFF
c: Laboratório do Instituto de Química.
Fonte: acervo UFF
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a: Instituto de Geociências.
Fonte: acervo UFF
b: Anatômico do Departamento de Morfologia do Instituto Biomédico.
Fonte: acervo UFF
c: Faculdade de Farmácia. Fonte: acervo UFF
d: Diretório Central dos Estudantes da UFF.
Fonte: acervo UFF
e: Editora da UFF (EDUFF).
Fonte: acervo UFF
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A universidade na cidade: a UFF e Niterói
Em Niterói, a UFF integra a paisagem urbana.
Seus campi confundem-se com a geografia da cidade,
localizados em vários bairros (Centro, Gragoatá, Ingá,
Vital Brasil, Santa Rosa, Icaraí, Praia Vermelha, Fonseca,
Charitas), incorporados à rotina dos moradores. A dispersão de suas edificações, se por um lado dificultou a
integração dos diversos cursos, alunos e professores,
por outro criou uma interação perfeita com o entorno
da universidade, o que se deu de diversas formas.
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Em 1963, após uma longa mobilização dos estudantes de medicina, o Hospital Antônio Pedro, de origem municipal, foi integrado à estrutura universitária,
passando a designar-se Hospital Universitário Antônio
Pedro (HUAP). Desde então, ele se transformaria numa
grande escola médica e no principal polo de atendimento público da Zona Metropolitana II que engloba,
além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.
A área de abrangência do HUAP atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro,
atende também parte da população desse município.
No caso do HUAP, a carência de serviços públicos
na área da saúde provocaria uma inversão na sua atividade-fim: o ensino, a pesquisa, a extensão, sacrificadas
pela pressão criada em razão das demandas emergenciais. Em função dessa situação, o hospital universitário
há décadas trabalha na sua capacidade-limite, enfrentando também escassez de recursos.
Apesar desse quadro, o HUAP oferece tratamento
para 32 especialidades clínico-cirúrgicas, e atendimento de emergência. É também, o único hospital público
do estado que realiza biópsia de músculos. Possui ain-
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Mapa da UFF em Niterói. Fonte: acervo UFF
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O Cine Arte UFF nos anos 1980.
Fonte: acervo UFF

da, um Centro de Controle de Intoxicações. O serviço pioneiro do Setor de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico, criado em 1988, pelo professor
Mauro Romero Leal Passos, é referência isolada na região para o atendimento dessas patologias.
Além do HUAP, a UFF disponibiliza para a cidade a Farmácia Universitária (FAU). Aberta ao público em julho
de 1996, a FAU atende a demanda tanto da comunidade acadêmica quanto dos usuários dos ambulatórios do
HUAP. Em pouco tempo, o atendimento se estendeu à população em geral, de posse de receitas de qualquer unidade do serviço público de Niterói e adjacências.
De acordo com os números de 2009, cerca de 14 mil indivíduos são atendidos por mês, e diferentemente
dos demais programas de distribuição de medicamentos, as prescrições podem ser tanto de médicos do sistema
público quanto da rede privada. A FAU não exige comprovante de baixa renda para ter acesso à medicação.

A população carente de Niterói tem sido contemplada também com a atuação do Centro de Assistência
Jurídica da Faculdade de Direito da UFF, o CAJUFF. Criado em 1985, o CAJUFF atua tanto no âmbito judiciário,
como no político, agindo junto aos poderes públicos e à sociedade civil organizada, pela via do processo legislativo, no amparo às ações do Ministério Público e da Defensoria, assim como no apoio às ONGs e às associações
de bairros.241
Outra importante contribuição à sociedade foi o Programa de Línguas Estrangeiras e Modernas (PROLEM)
oferecido pelo Instituto de Letras à comunidade. Criado em 1996, o PROLEM ministra cursos de inglês, inglês
instrumental, espanhol, francês e alemão.
Além de todas as atividades citadas, a UFF marca sua importância na vida da cidade pelo complexo cultural
que criou ao longo das últimas décadas. Niterói, apesar de ter sido capital de estado por boa parte do século XX
(1903-1975), nunca contou com um conjunto relevante de equipamentos de cultura e lazer. Assim, o cinema, o
teatro, e a galeria de arte da UFF vieram responder aos anseios da comunidade, acabando por se incorporar à
vida local.
Faz parte da memória de Niterói, a célebre Retrospectiva dos Melhores Filmes do Ano promovida pelo Departamento de Difusão Cultural (DDC), quando o melhor da produção nacional e internacional chegava a Niterói.
Entre os anos de 1980 e 2000, a retrospectiva foi a oportunidade de se assistir a produções pouco comuns no
circuito comercial de cinema, e, sobretudo, de filmografias fora do padrão hollywodiano serem exibidas na cidade.
Essas ocasiões eram oportunidade também para a escolha, por intermédio do voto direto dos cinéfilos, dos melhores do ano. O Cine Arte UFF destacava-se, ainda, pelo reduzido valor do ingresso e pelas sessões à meia-noite.
Ficaram célebres os debates que, desde a década de 1980, o DDC promoveria no teatro da Reitoria. Tratava-se
do Programa UFF Debate Brasil, quando os temas mais relevantes para o país eram discutidos, com a participação
de importantes políticos e intelectuais brasileiros.
Um debate que não sai da lembrança da cidade foi aquele que trouxe a Niterói, Luís Carlos Prestes. A cidade parou para ouvir na UFF o Cavaleiro da Esperança. Na atualidade, os debates são transmitidos pela UNITEVÊ
(canal 17 da NET).
Outros equipamentos culturais como a Orquestra Sinfônica Nacional, o Conjunto de Música Antiga e o
Quarteto de Câmara também abrilhantam o cotidiano da cidade em concorridas apresentações.
Nos últimos 50 anos, a UFF tem oferecido programação diária à população de Niterói, especialmente às
segundas-feiras, com valor reduzido para o cinema; quartas-feiras, dia do UFF Debate Brasil; e às sextas, sábados
e domingos com shows e peças teatrais para adultos e crianças, além de cinema da melhor qualidade. E, finalmente, aos domingos, música às 10 horas da manhã com a Orquestra Sinfônica Nacional – UFF.
24 Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Direito. Disponível em www.uff.br/cajuf. Acesso em 20 de maio de 2010.
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Panorâmica da Orquestra Sinfônica Nacional (UFF), s/d.
Fonte: acervo UFF

Hall de entrada do cinema UFF, s/d.
Fonte: acervo UFF
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Propaganda do Departamento de Difusão Cultural da UFF,1975. Revista dos 15 anos da UFF.
Fonte: acervo Aidyl de Carvalho Preis

A UFF, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. A interiorização
Uma das finalidades da Universidade Federal Fluminense, conforme se lê no seu estatuto, é “cooperar com
as entidades públicas e privadas na realização de trabalhos de pesquisa e serviços técnico-profissionais, visando
ao desenvolvimento fluminense” (título 1, artigo 2, inciso V). Nesse sentido, a atuação da reitoria e das pró-reitorias se daria no intuito de criar um projeto acadêmico que contemplasse a disseminação do ensino e da pesquisa,
as necessidades econômicas do estado e a prestação de serviços à população do interior.
Dentro desse espírito, a UFERJ viveria suas primeiras experiências de interiorização nas cidades de Campos
dos Goytacazes e Volta Redonda, ainda na década de 1960.
Em 1962, seria criado o Departamento de Serviço Social de Campos dos Goytacazes, como expansão da Escola de Serviço Social de Niterói. Já em 1969, esse departamento passaria a reportar-se diretamente ao Centro de
Estudos Sociais Aplicados. Posteriormente, em 1999, por decisão do Conselho Universitário (Resolução CUV/UFF
nº 62/1999), seria transformado no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. Em 2012,
portanto, a UFF completará 50 anos em terras campistas.251
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No caso de Volta Redonda, a criação do curso de Engenharia Metalúrgica Industrial remete a dois momentos. Em 1961, pouco tempo após a institucionalização da UFERJ, o presidente Jânio Quadros criou a Universidade
Nacional do Trabalho, com base no binômio educação-indústria. Tratava-se de localizar escolas profissionalizantes e cursos de engenharia próximos a complexos industriais, de forma a unir aprendizado teórico e prática
profissional.26
Nesse sentido, foi inaugurada a 17 de julho de 1961 a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, visando à formação de profissionais qualificados para atuar na Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), localizada naquela cidade. A inauguração contou com a presença do próprio presidente Jânio Quadros,
que proferiu aula magna.273
A inesperada renúncia do presidente, entretanto, comprometeu a efetivação tanto da Universidade Nacional do Trabalho como da Escola de Engenharia Industrial recém-inaugurada.
Em 1968, em decorrência do Plano de Reestruturação da Universidade Federal Fluminense (aprovado pelo
CEF, através do Parecer nº 90/69, em 8/2/1968), foi criada a Escola de Metalurgia de Volta Redonda da UFF (art.
12). Seu nome, portanto, é uma reminiscência da experiência abortada em 1962.284
25 Paula, Maria de Fátima. A Universidade Federal Fluminense no cenário do Estado do Rio de Janeiro. Florianópolis, Insular, 2008, p.24.
26 Universidade Federal Fluminense. Disponível www.engenhariavr.uff.br/histórico, último acesso 18 de agosto de 2010.
27 Ver Escola de Engenharia da UFF — meio século de história (1952/2002). Niterói, UFF/ Escola de Engenharia, 2002.
28 www.engenhariavr.uff.br/histórico, último acesso 18 de agosto de 2010.

Em que pese às experiências pioneiras de Campos e Volta Redonda, na prática, o programa de interiorização
se intensificaria a partir dos anos 1990 e da primeira década do novo milênio, com a expansão da universidade
para os municípios de: Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo,
Nova Iguaçu, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua.295
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Reitor Hildiberto Ramos Cavalcanti Albuquerque Jr. assina a compra do terreno relativo à implantação do campus rural-Cachoeira de
Macacu, 1988. Fonte: acervo UFF

29 O programa de interiorização vem compreendendo a plataforma eleitoral de vários candidatos a reitor e tem sido obra das gestões de José Raymundo Martins
Romêo (1990–1994), Luís Pedro Antunes (1994–1998), as duas gestões de Cícero Mauro Fialho (1998–2005) e Roberto Salles (2005–2010).

Campos dos Goytacazes, por sua vez, ganharia novos cursos com a criação do referido Instituto de Ciências
da Sociedade e Desenvolvimento Regional, e Volta Redonda, com a Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda (ECHSVR) e o Instituto de Ciências Exatas (ICEX), além da construção do campus do Aterrado (Portaria
nº 39.967 de 8 de abril de 2009).306
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Polo universitário de Nova Friburgo (PUNF). Fonte: acervo PUNF

30 www.puvr.uff.br/html/historia, último acesso em 18 de agosto de 2010.
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Polo universitário de Campos dos Goytacazes (PUCG). Fonte: acervo PUCG
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Polo universitário de Volta Redonda (PUVR), campus do aterrado PUVR | UFF em Volta Redonda. Fonte: acervo PUVR
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Polo universitário de Rio das Ostras (PURO). Fonte: acervo PURO

A interiorização da UFF vem, paulatinamente, contemplando o estado do Rio de Janeiro em sua totalidade. No norte e
noroeste fluminense os principais polos de ensino são Campos dos Goytacazes (PUGC) e Santo Antônio de Pádua (Instituto
do Noroeste Fluminense de Educação–INFES), respectivamente.
Já as regiões da serra e das baixadas litorâneas contam com os polos de Nova Friburgo (PUNF) e Rio das Ostras (PURO).
Volta Redonda (PUVR) e Angra dos Reis (IEAR) destacam-se como polos da microrregião do Vale do Paraíba e da baía
da Ilha Grande no sul fluminense.
A região metropolitana do Rio de Janeiro não ficou de fora do programa de interiorização da UFF. O município de
Nova Iguaçu, que já havia sido beneficiado anteriormente, com a instalação de um campus da Universidade Federal Rural
do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ), também recebeu um polo da UFF, justificado por sua importância estratégica para a
baixada fluminense.
Em um estado que conta com 92 municípios, a UFF tem ainda muito caminho pela frente para realizar sua “vocação
fluminense” e integrar o estado, sempre no intuito de articular as questões econômico-espaciais locais com os grandes
temas nacionais.

O ensino técnico não foi esquecido pela UFF. Em 1968, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP), em Pinheiral,
foi incorporado à estrutura da universidade, vinculado à Faculdade de Educação, por intermédio do Decreto nº
62/78, de 25 de janeiro de 1968. Posteriormente, em 1976, o Colégio Técnico Agrícola Idelfonso Bastos Borges
(CTAIBB), em Bom Jesus de Itabapoana, também foi integrado à universidade, pela Resolução nº 27/76 do Conselho Universitário. Em 2010, os dois colégios deixaram a UFF para integrar o Instituto Federal de Ensino Técnico.
Além das unidades de ensino, os diversos núcleos e laboratórios da universidade desenvolvem importantes
programas de pesquisa, capacitação, extensão e assistência social, envolvendo parcerias com empresas privadas,
prefeituras municipais, governo do estado e com a União.
A universidade também incluiu entre suas prioridades o programa de Ensino a Distância, mantendo 26
polos, a saber: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo,
Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Natividade, Paracambi, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio das
Flores, São Francisco de Itabapoana, Saquarema, Três Rios e Volta Redonda.
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O ministro da Educação Fernando Hadadd (2005–2010) discursa em visita às obras do REUNI. Ao seu lado, o reitor Roberto Salles.
Fonte: acervo UFF

Vale dizer que o programa de interiorização foi,
inicialmente, fruto de acordos com as prefeituras municipais, que se responsabilizaram pela estadia e ajuda
de custo aos docentes, enquanto a universidade respondeu pelo projeto acadêmico e pelo corpo de professores. Entretanto, a instabilidade do poder público
municipal tem levado à busca por novas formas de
parceria entre a universidade e os municípios.
A Universidade Federal Fluminense tem respondido positivamente a essa demanda, graças não apenas
ao empenho de seus dirigentes, mas também ao apoio
das políticas de expansão universitária defendida nos
quadros do Reuni.
Os dirigentes do MEC têm reconhecido o esforço
empreendido pela UFF na viabilização dos projetos
apresentados ao Ministério da Educação.
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O reitor Roberto Salles conversa com o presidente Luís Inácio Lula da
Silva. Brasília, 2009. Fonte: acervo UFF

Ensino e pesquisa a serviço da sociedade
Na Universidade Federal Fluminense, a função acadêmica ultrapassa a sala de aula, impulsionada por seu
compromisso social: transformar o saber em ações voltadas para as demandas da população.
A trajetória da UFF, como vimos, desde suas origens marcou fortemente a vida da capital fluminense. A
incorporação do Hospital Antônio Pedro em 1963, e do complexo cultural do antigo Cassino Icaraí, em 1968,
fundamentaram a íntima relação dos niteroienses com a universidade.
Posteriormente, com a instalação da Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV) em Oriximiná , no Pará, e a
anexação do Centro Rural Universitário e Ação Comunitária de Bom Jesus de Itabapoana, em 1974, a UFF projetou para o interior do estado do Rio de Janeiro, e para o país, tais atividades, criando uma sólida tradição no
campo extensionista.
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Unidade avançada José Veríssimo (UAJV) em Oriximiná, no estado do Pará. Fonte: acervo pessoal Diego Dacal

A Extensão na UFF segue os princípios gerais elaborados pelo Fórum Nacional de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), cujas diretrizes consideram prioritariamente a indissociabilidade ensinopesquisa-extensão, a interdisciplinaridade, a interação com a sociedade, e o impacto e a transformação.
A indissociabilidade ensino–pesquisa–extensão e a interdisciplinaridade são princípios caros à universidade, e reafirmam seu lugar na qualificação de profissionais intelectualmente e tecnicamente capazes de compreender e elaborar respostas às questões de seu tempo, e também transmitir conhecimento de ponta para
toda a sociedade.
Já os propósitos da interação e do impacto e transformação referem-se à superação do discurso da hegemonia acadêmica, em prol de um diálogo que envolva todos os segmentos universitários e a sociedade, para a construção de uma aliança com os movimentos sociais, objetivando a superação das desigualdades e da exclusão.
A ação transformadora visa à implementação de atividades que se relacionem ao desenvolvimento regional,
inspirando ou robustecendo políticas públicas voltadas para os interesses e necessidades de toda a população.
A história da UFF e a memória da cidade retêm um conjunto expressivo de exemplos que demonstram a
relevância do ensino e da pesquisa na materialização de serviços prestados à população.
Exemplo disso é o projeto da Coleta Seletiva de Lixo, pioneiro no país, concebido e coordenado pelo professor Emílio Maciel Eigenheer. Proposto nos quadros da Agenda 21, na conjuntura da Eco-92, sugeria a redução
tanto do uso de matérias primas e energia quanto do desperdício nas fontes geradoras, da reutilização direta dos
produtos e da reciclagem de materiais. Desenvolve-se há mais de 20 anos no bairro de São Francisco, em Niterói,
em parceria com o centro comunitário local, e envolve moradores, sucateiros, comerciantes especializados e
indústrias recicladoras.
A coleta seletiva de lixo transformou-se, ao longo dos anos, em fonte e campo de estudos dentro da própria
universidade para as áreas de engenharia química, ambiental, biblioteconomia, pós-graduação em meio ambiente, entre outras.
Destacam-se também as atividades do Núcleo de Estudos e Pesquisas Habitacionais e Urbanas (NEPHU),
que reúne estudantes de diversas áreas do conhecimento, a fim de desenvolver trabalhos relativos ao cadastramento socioeconômico, às regularizações urbanísticas e fundiárias, à elaboração de projetos de parcelamento,
uso e ocupação do solo, tratamento de encostas em áreas de risco geotécnico, educação ambiental, assim como
pesquisas sobre tecnologias apropriadas e não convencionais para uso em sistema de ajuda mútua.31

31 Na atualidade o NEPHU é um órgão autônomo vinculado à Proex, assim como o Núcleo de Referência em Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade
Social (NURDESURES), o Núcleo de Educação e Cidadania (NUEC), DATAUFF, ORIXIMINÁ, o Laboratório de Hialotecnia, a Rede Acadêmica de Meio Ambiente e Desenvolvimento (RADMA), o Curso de Extensão Iniciação à Música (CEIM-UFF), a Orquestra Sinfônica Nacional (OSN), o Departamento de Difusão Cultural (DDC),
e o Pontão de Cultura do Jongo. Sobre a coleta seletiva de lixo ver: http://www.proex.uff.br//projetocoleta.htm.

97

98

O reitor Roberto Salles conversa com o ministro da Cultura Gilberto Gil. Brasília, 2009. Fonte: acervo UFF

O Centro de Controle de Intoxicações (CCIN) também deve ser lembrado pela relevância de seus objetivos,
entre os quais a difusão do conhecimento na área de toxicologia e a vigilância tóxico-fármaco que propiciam
instrumentos de prevenção e recuperação neste campo.
Da mesma forma, sobressaem o Centro de Assistência Jurídica da Universidade Federal Fluminense (CAJUFF),
o Programa de Línguas Estrangeiras Modernas (PROLEM), e a Farmácia Universitária (FAU), que proporcionam em
suas áreas de atuação amplo atendimento à sociedade, particularmente, à população carente.32
O canal universitário de Niterói, a UNITEVÊ, é outro braço da ação extensionista da UFF transmitindo a toda
a população os eventos da universidade por intermédio dos vídeos institucionais produzidos pelo Núcleo de
Comunicação Social (NUCS), além do material criado pelo consagrado Departamento de Cinema e Audiovisual
da UFF. A Unitevê está ligada à Agência de Inovação (AGIR).
A Agência de Inovação, criada em 2009, na gestão do reitor Roberto Salles (2006–2010), é vinculada à PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Sua finalidade é a promoção e a gestão da inovação tecnológica
na UFF, principalmente no que se refere ao estímulo a pesquisas inovadoras, à proteção e à transferência dos
“ativos intelectuais” da comunidade acadêmica para a sociedade, como é o caso do Escritório de Transferência
de Conhecimento (ETCO) e do Programa Incubadora de Empresas. Outra finalidade da agência é estabelecer
parcerias e participar ativamente das discussões geradas nos cenários local, regional e nacional.
32 Devido à importância desses projetos para a população de Niterói, eles foram apresentados no capítulo 7, A Universidade na Cidade: A UFF e Niterói.
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Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu,
encontro Maranhão 2010.
Fonte: acervo do Pontão de Cultura do
Jongo/Caxambu

Na UFF, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) é o órgão responsável por articular e coordenar as atividades de
extensão de diversos setores da universidade por meio de programas, projetos, prestação de serviços, atividades
culturais, cursos, eventos.
No ano em que a Universidade Federal Fluminense completa seu Jubileu de Ouro, seu banco de dados registra
468 ações extensionistas.33 É importante observar, todavia, que estas abrangem todas as áreas, sobretudo comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho.
O impacto social de todos esses projetos garante à UFF grande visibilidade no cenário nacional, além do
título de universidade verdadeiramente engajada no diálogo, no progresso e na inclusão social.

N
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Núcleo de ensino e pesquisa em urgências (NEPUr). Fonte: acervo UFF

33 A lista de projetos, programas, cursos, eventos e demais ações extensionistas poderá ser consultada na página da Proex na web: www.proex.uff.br. Ver também: www.proac.uff.br
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Projeto de extensão do Laboratório de Livre
Criação / IACS, sinalização externa para os
campi da UFF, realizado pelos alunos bolsistas, Carolina Niedo Montenegro, Leonardo
Marçal Dias de Andrade e Lucas Andrade
Arantes, finalizado por Joana Lima e coordenado pela profa. Rosa Benevento (IACS) e
pela designer Rita de Cássia Baptista Pereira (SAEP). Projeto submetido ao reitor para
apreciação em 2008 e implantado, o projeto piloto, no campus do Gragoatá no ano de
2009. Fonte: acervo UFF
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a: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAIS) - Sensibiliza UFF, durante o acolhimento estudantil, com
o projeto Café no Escuro. Fonte: acervo UFF
b: Programa de Acolhimento Estudantil 2008.
Fonte: acervo UFF
c: Hospital de Medicina Veterinária Professor Firmino Marsico Filho (HUVET). Fonte: acervo UFF
d: Estudantes da Escola de Engenharia no projeto
Trote Cultural. Fonte: acervo UFF
e: Centro de Estudo e Iniciação Musical (CEIM-UFF).
Fonte: acervo UFF
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a: Estudantes de biologia acolhem os calouros. Fonte: acervo UFF
b: Casa da Descoberta - Centro de Divulgação de Ciências da UFF. Fonte: acervo UFF
c: Odontopediatria UFF. Fonte: acervo UFF
d: Cia. Ilimitada da UFF, grupo de dança infanto-juvenil sobre rodas. Fonte: acervo UFF
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a e b: Programa Top China em que quatro alunos de graduação e um
professor da UFF recebem bolsas para realizar intercâmbio com as
universidades de Pequim e Changai Jiao Tong.
Fonte: acervo da AII
c: Erasmus Mundus – Esse programa prevê mobilidade acadêmica
entre universidades brasileiras e europeias e trabalha com base na
formação de redes. A UFF foi contemplada em 2008; hoje faz parte
da Rede Eubranex. Fonte: acervo da AII

A UFF no cenário internacional
A fim de estimular a pesquisa e a qualificação de seu corpo discente e docente, a Universidade Federal Fluminense vem, desde os anos de 1970, estabelecendo parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas e
privadas, federais, estaduais e municipais, das mais diversas regiões do país.
Esse processo se intensificou nas décadas seguintes, passando a incorporar convênios e acordos de cooperação técnico-científica com universidades dos mais diferentes países, a saber: China, Alemanha, França, Canadá,
República de Angola, Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Japão, Suécia, Itália, Colômbia, Argentina, Equador,
Espanha, Portugal, Peru, Noruega, Cuba, Moscou, Bélgica, entre outros.
No caso dos Estados Unidos, por exemplo, mais de dez convênios foram assinados, como: Illinois Wesleyan
University, Tulane University (Louisiana), University of Connecticut, University of Utah, University of Maryland,
University of North Carolina, University of Georgia, University of Pittsburgh, University of South Carolina, Vanderbilt University. Com a França, o número chega a 14 acordos firmados, dos quais se destacam: École Nationale Supérieure Louis Lumière; Institut de Recherche pour le Developpement- IRD; Universidade Paris VII-Denis Diderot;
Universidade Paris X -Nanterre. Assim como nos casos citados, centenas de universidades pelo mundo afora são
na atualidade parceiras em pesquisa com a UFF.
Importa destacar que esses convênios obedecem a uma demanda de expansão das próprias unidades de
ensino, que determinam seu ritmo de crescimento e as parcerias desejadas. Para tanto, existe na UFF uma Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI), órgão vinculado ao gabinete do reitor, que visa facilitar o processo
de internacionalização da universidade, ao prover suporte técnico, acadêmico e administrativo às atividades de
intercâmbio e cooperação internacional.
A AAI intermedia também o acesso de alunos estrangeiros a núcleos de estudos e habilitação do idioma
português, assim como provê assistência social a alunos de outras nacionalidades que estejam estudando na
UFF. Cumpre também a função de subsidiar os seus discentes interessados em estudar em universidades estrangeiras a partir do estabelecimento de programas de intercâmbios.
A AAI procura facilitar também viagens para o exterior de missões científicas de professores e dirigentes da
própria universidade, assim como a vinda de docentes de instituições conveniadas para troca de experiência e
trabalhos conjuntos. Nos últimos três anos, por exemplo, 525 convênios foram assinados entre a UFF e instituições estrangeiras.
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Vale dizer que esses convênios e acordos de cooperação técnica, além de permitirem a circulação do
saber e a incorporação de novas tecnologias, apontam
na direção da internacionalização da universidade e
sua futura inserção no seleto grupo de instituições que
fazem diferença no mundo por produzirem conhecimento de ponta.
Assim, se por um lado a UFF vem, nestes últimos
50 anos, avançando no sentido da realização de uma
“vocação fluminense”, ao dar cumprimento a sua missão de auxiliar no desenvolvimento do estado do Rio
de Janeiro, por outro lado, não descuidou de sua internacionalização. Dessa forma as ações da Universidade
Federal Fluminense vêm procurando articular o desenvolvimento local com as transformações nacionais e as
questões internacionais.
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a: Solenidade de concessão do título de Doutor Honoris Causa da
UFF ao escritor português José Saramago, 1999.
Fonte: acervo particular Ildo Nascimento
b: O sociólogo Gilberto Freyre no gabinete do reitor José Raymundo
Martins Romêo, momentos antes de receber o título de Doutor Honoris Causa da UFF em 1983. Fonte: acervo UFF
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c: O arquiteto Oscar Niemeyer durante a solenidade em que recebeu o título de Doutor
Honoris Causa da UFF, 2000. Fonte: videoteca do IACS
d: O professor Paulo Freyre recebe o título
de Doutor Honoris Causa da UFF, 1995. Fonte: Jornal Casarão, acervo pessoal Maria Felisberta Baptista Trindade
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Detalhe da Biblioteca Central do Gragoatá. Fonte: acervo UFF

A UFF em números
Em 1961, a recém-criada UFERJ contava com apenas 60 docentes e 3.000 alunos. Na atualidade a UFF corresponde a uma população aproximada de 60.186 pessoas, assim discriminadas: 2.927 docentes,3413.890 servidores
técnico-administrativos e 55.281 discentes, dos quais 30.000 matriculados na graduação presencial, 3.430 na graduação a distância, 5.583 em programas de pós-graduação stricto sensu, e 16.268 em pós-graduação lato-sensu.352
Este universo equivale a mais de uma centena de cursos de graduação presenciais, oferecidos em 13 municípios, e dois cursos de graduação a distância proporcionados a cerca de 30 cidades (polos EAD) do interior
do estado do Rio de Janeiro. São 45 programas de pós-graduação stricto sensu, dos quais 32 referem-se a cursos
de doutorado, além de 132 pós-graduações lato sensu, 115 cursos de extensão, e cinco mestrados profissionais.
A universidade conta também com um Núcleo Experimental e uma Fazenda Escola em Iguaba, na região
dos lagos, 32 unidades de ensino superior em 6 polos no interior, 26 polos de Educação a Distância (EAD) e uma
Unidade Avançada em Oriximiná, no estado do Pará.
Completa esse quadro o seguinte conjunto de equipamentos: uma biblioteca central, 23 bibliotecas setoriais, 349 laboratórios, 437 salas de aula, nove anfiteatros, um hospital universitário com 276 leitos, uma farmácia,
um teatro, um cinema, uma galeria de arte, uma orquestra sinfônica, um conjunto de música antiga, um quarteto
de cordas e um colégio de aplicação.
A UFF é sem dúvida a mais interiorizada das universidades públicas do Rio de Janeiro, ocupando importante
papel nos municípios onde atua. Alia ensino a pesquisa, com mais de 1.017 linhas de pesquisa e 342 grupos de trabalho cadastrados, e prestação de serviços à comunidade. A área total dos seus campi é de cerca de 8 milhões de m².
Ao comemorar seu Jubileu de Ouro, portanto, os números que descrevem a Universidade Federal Fluminense revelam a distância que separa seu presente do passado que a originou, ao demonstrar sua trajetória de
extraordinário crescimento, democratização e solidez acadêmica.

34 Destes, 1.774 são doutores, 773 são mestres, 125 detêm título de especialização e apenas 255 têm apenas a graduação. Na atualidade, pouco mais de 60% do
corpo docente da UFF é composto por doutores, e somente 8.2% têm a titulação mínima necessária.
35 Fonte: SIAPE e NTI/UFF (dados apurados em 21/10/2010). É importante registrar neste histórico, o extraordinário aumento do número de vagas oferecidas no
exame vestibular em pouco mais de uma década. De acordo com a Coseac, em 1997 foram ofertadas 17.199 vagas para os cursos de graduação da UFF. Treze
anos depois, em 2010, esse número dobrou para 34.398. As projeções para 2011 apontam para uma estimativa de quase 4.000 novas vagas, que totalizarão
38.332. Os dados evidenciam tanto o crescimento da universidade como a adoção de uma política de inclusão social. Fonte: COSEAC/UFF
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Rumo ao centenário
Se o contexto de criação da UFF foi marcado no âmbito nacional pelo projeto desenvolvimentista da década de 1950, e pela Guerra Fria no âmbito internacional, os últimos 50 anos construíram um futuro bem diverso
daquele imaginado no passado.
O tempo presente, caracterizado pela mundialização da economia e pela ditadura do mercado, pela implosão das ideologias, e pela crise de sustentabilidade do planeta, aponta para o fato de a universidade encontrar-se
em uma encruzilhada histórica, tal qual ocorrera na distante Europa quinhentista.
É conhecida a consulta que os reis de Espanha, Fernando e Isabel, fizeram em 1486, aos sábios da Universidade de Salamanca, a propósito do projeto de Cristovão Colombo de chegar às Índias navegando pelo Ocidente.
Em 1490, finalmente, a comissão presidida pelo dominicano Talavera chegou a um parecer contrário, sob
alegação de que o diâmetro da terra seria muito maior do que o que projetara Colombo em seus cálculos iniciais.
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Não se discute aqui o mérito astronômico dos cálculos dos sábios de Salamanca, porém, ao desestimularem
o projeto de Colombo, a universidade perdeu uma grande oportunidade de acompanhar o progresso da humanidade por meio da extraordinária aventura dos Descobrimentos Marítimos, do final do século XV, e de contribuir
para uma face mais humana desse processo.
Portanto, na situação de encruzilhada histórica em que vive a universidade, torna-se necessária a sua
transformação, reinventando-se a si própria, na busca de alternativas aos impasses do presente.
É importante discernir, sob a pressão da avassaladora modernidade técnica, cuja eficiência independe da
moral, que a verdadeira missão universitária não pode abrir mão de valores éticos e humanistas.
Assim, se o olhar para o passado possibilita observar a plena identificação da UFF com a cidade de Niterói e
sua expansão para o interior fluminense, a comemoração implica vislumbrar o futuro através da atualização de seu
projeto original, sob o risco de se repetir o episódio de Salamanca.
A universidade, como lugar de produção de conhecimento e tecnologia, deve estar articulada aos grandes
centros de saber, integrando–se a uma rede mundial de produção e disseminação do conhecimento pelo globo,
com forte compromisso ético na sua reprodução, a fim de minorar os desníveis socioeconômicos entre os povos e
colocar-se a serviço da democracia e da paz.
A UFF não pode ficar atrás desse processo. Sua vocação original não deve ser empecilho, mas estímulo para
a formulação de projetos que atendam as novas demandas que o presente-futuro exige dos centros de saber,
caminhando assim para um processo de internacionalização.
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Revista dos 15 anos da UFF. Acervo particular Aidyl de Carvalho Preis

Nesse sentido, foi formulado um princípio que irá pautar o desenvolvimento da universidade nas próximas
décadas: expansão com qualidade, ética, e relevância social. Em outras palavras, a UFF pretende continuar a
atender as demandas do desenvolvimento interno fluminense, melhorando a qualidade da sua relação com os
municípios e o próprio estado do Rio e projetando-se no cenário internacional com a excelência de sua produção.
Em termos práticos, isso significará um gerenciamento melhor dos convênios, a ampliação do número de
vagas e a democratização do ingresso na universidade; e a contribuição para a inovação tecnológica a fim de
atender aos novos processos industriais, levando em consideração a responsabilidade ambiental.
A preocupação com a sustentabilidade do planeta implica a participação ativa da universidade, de modo
interdisciplinar, na discussão sobre formas alternativas de energia e reciclagem de lixo, campo, aliás, em que a
UFF é uma das pioneiras.

A universidade, especialmente por intermédio de sua Agência de Inovação (AGIR), deverá assumir a responsabilidade de pensar novos processos de gestão da coisa pública, como, por exemplo, no atendimento da
população na área da saúde ou dos benefícios sociais, a fim de proporcionar credibilidade às ações do Estado.
No âmbito acadêmico, as ações serão voltadas para, em curto prazo, fortalecer os cursos de pós-graduação
e criar novas áreas de excelência na UFF e investir na qualificação e valorização do docente. Nesse sentido, já está
em prática o Prêmio UFF de Excelência, dado a professores da casa e julgados por comitês externos, e o Projeto
UFF de Publicação Científica, que visa a oferecer tradução de artigos científicos para as mais diversas línguas, de
modo a fazer circular a produção de saber criada na universidade.
Acredita-se que dessa forma, a UFF, nos próximos 50 anos, poderá atuar como um sujeito maiúsculo do
avanço social.
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Progamação comemorativa de Natal dos 30 anos da UFF. Acervo particular Aidyl de Carvalho Preis
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Painéis dos 50 anos da UFF. Fonte: acervo UFF
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Projeto no 468/59 que cria a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Autor: deputado federal Vasconcelos Torres, 1959. Acervo da Câmara dos Deputados. Brasília.

Relação de professores eméritos e doutores honoris causa da
Universidade Federal Fluminense
Professores eméritos
O reconhecimento da excelência de seu corpo docente levou a UFF, desde muito cedo, 1968, a celebrar
seus professores por intermédio da concessão do título de Professor Emérito. A escolha, entretanto, não parte do
gabinete do reitor, mas dos próprios departamentos de ensino, que indicam ao Conselho Universitário os nomes
dos colegas que desejam homenagear.
Desde 1968, ano em que pela primeira vez o título foi concedido, até o presente, 56 professores foram destacados com o título. O reconhecimento da excelência de seu trabalho, da dedicação acadêmica e o desvelo pelo
desenvolvimento da instituição levam a UFF a relembrar seus nomes no livro do Jubileu de Ouro, atualizando a
homenagem original.
A lembrança desses docentes, de diferentes escolas e departamentos de ensino é oportunidade também para
a universidade homenagear a todos os seus professores, destacando o trabalho que realizam nas salas de aula, nos
laboratórios e nos inúmeros projetos que coordenam e que sublinham os laços da universidade com a comunidade.

	Nome					

Data			Resolução

Euclydes de Carvalho				4. 9.1968		nº 31/1968
Argemiro de Oliveira 				4. 9.1968		nº 33/1968
Taylor Ribeiro de Mello				4. 9.1968		nº 33/1968
Gentil Luiz Feijó 				4. 9.1968		nº 33/1968
Manoel José Ferreira 				4. 9.1968		nº 33/1968
Eustáquio Leite Bittencourt Sampaio		

4. 9.1968		

nº 33/1968

Tomás Rocha Lagoa				4. 9.1968		nº 33/1968
Aníbal da Rocha Nogueira Junior			4. 9.1968		nº 33/1968
Gentil Achilles Vivas				27. 8.1969		nº 55/1970
Durval de Almeida Baptista Pereira			27. 8.1969		nº 55/1970
Antônio Ferreira Ribeiro da Silva Filho		23.10.1970		nº 55/1970
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	Nome					

Data			Resolução

Octávio Reis de Catanhede e Almeida		28.11.1973		nº 55/1973
Aloysio Veiga de Paula				28.12.1977		nº 188/1977
Antonio Rodrigues Monteiro Filho

		28. 7.1978		nº 75/1978

César Beltrão Pernetta 				28. 7.1978		nº 76/1978
Luis de Castro Faria 				28. 3.1979		nº 35/1979
Jefferson Andrade dos Santos			26 12.1984		nº 143/1984
Miguel Cione Pardi				26.12.1984		nº 144/1984
Mario Ulysses Vianna Dias				30.12.1985

nº 09/1985

Salomão Kaiser

nº 26/1988

				

30. 3.1988		

Milton Madruga 					29. 3.1989		nº 22/1989
Paulo Dias da Costa 				29. 3.1989		nº 21/1989
Manoel Barretto Netto 				28.11.1990		nº 84/1990
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Paulo de Almeida Campos 			28.11.1990		nº 83/1990
Pedro Abdalla 					28.11.1990		nº 84/1990
Hiss Martins Ferreira				27.10.1993		nº 149/1993
Cesar Dacorso Netto				30. 6.1993		nº 81/1993
Clarimesso Machado Arcuri			30. 6.1993		nº 87/1993
Jorge da Silva Paula Guimarães			30. 6.1993		nº 84/1993
José Hilário de Oliveira e Silva			30. 6.1993		nº 82/1993
José Pedro Pinto Esposel				30. 6.1993		nº 80/1993
Lincoln Monteiro Rodrigues			30. 6.1993		nº 83/1993
Raul Carlos Pareto Júnior 			30. 6.1993		nº 85/1993
Rogério Benevento				30. 6.1993		nº 88/1993
Rubem David Azulay				30. 6.1993		nº 89/1993
Teresinha de Jesus Gomes Lankenau 		

30. 6.1993		

nº 86/1993

Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 		

29.10.1997 		

nº 82/1997

Helena Peixoto Kopschitz				29.10.1997		nº 132/1998

	Nome					

Data			Resolução

Evanildo Cavalcante Bechara			16.12.1998		nº 134/1998
Maria Wanda Rodrigues de Oliveira 		

9. 6.1999		

nº 44/1999

Maximiano de Carvalho e Silva			

9. 6.1999		

nº 42/1999

Nelson Pereira dos Santos 			 9. 6.1999		nº 44/1999
Eulália Maria Lahmeyer Lobo			

26. 4.2000		

nº 34/2000

Sylvio Edmundo Elia 				26. 4.2000		nº 35/2000
Rosalvo do Valle 				27. 9.2000		nº 74/2000
Maria Felisberta Baptista da Trindade		

31. 1.2001		

nº 08/2001

Domício Proença Filho				28.12.2001		nº 135/2001
José Marinho de Oliveira				28.12.2001		nº 136/2001
Herbert Praxedes 				31. 7.2002		nº 81/2002
Carlos Eduardo Falcão Uchoa

		

28. 1.2004		

nº 121/2004

Antonio Theodoro de Magalhães Barros 		

26. 1.2005 		

nº 1/2005

Silviano Santiago					26.11.2008		nº 80/2008
Célia Frazão Linhares				26.11.2008		nº 82/2008
Theothônio dos Santos Júnior			26.11.2008		nº 83/2008
Neide Kalil Gaspar				26.11.2008		nº 84/2008
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Doutor honoris causa
também desde 1968, a Universidade Federal Fluminense vem, no uso de suas atribuições, homenageando
personalidades que se tenham distinguido no campo das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor
entendimento entre os povos.361
Muitas homenagens requerem o contexto político da época para explicá-las. Outras, verdadeiras unanimidades no mundo da ciência, revelaram o desejo da UFF de produzir conhecimento de ponta para o benefício
geral da humanidade.
Houve aquelas ainda, que ao expressarem o desejo maior da sociedade em distinguir seus méritos, como nos
casos da concessão do título ao arquiteto Oscar Niemeyer, ao educador Paulo Freyre e ao escritor José Saramago,
ultrapassaram os limites da UFF para se transformarem em homenagem coletiva da cidade a essas personalidades .
Vale dizer que em muitos casos a homenagem prestada pela UFF a essas personalidades antecedeu grandes
premiações de que foram alvo posteriormente. Este foi o caso do escritor português José Saramago, que em 1997
recebeu o título da UFF e em 1998, o prêmio Nobel de Literatura.

Nome				
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Data		

Resolução

Agripino Grieco 						 4. 9.1968

nº 032/1968

José Antonio Soares de Souza		

nº 047/1969

Paul Lorenzen

		

27. 8.1969

					22.11.1972

nº 037/1972

Senador coronel Jarbas Gonçalves Passarinho

25. 7.1972

nº 025/1972

Revmo. D. Antônio de Almeida Moraes Jr.			

28.11.1973		

nº 056/1973

Alexandre Barbosa Lima Sobrinho 			

30. 6. 1993

nº 080/1993

Gilberto Freyre						21.12.1983

nº 116/1983

Heráclito Fontoura Sobral Pinto				

nº 117/1983

21.12.1983

Eugenio Coseriu 					30. 8.1995 		

nº 114/1995

José Gonçalves Herculano de Carvalho			

30. 8.1995		

nº 115/1995

José Van Den Basselaar		

30. 8.1995 		

nº 113/1995

		

Paschoal Lemme		

			

30. 8.1995

		

nº 117/1995

Paulo Reglus Neves Freire

			

30. 8.1995 		

nº 116/1995

36 Para a definição consultar o site www.unb.br acesso em 20 de agosto de 2010.

Nome				

		

Data

Resolução

Lúcio Costa			

31. 7.1996 		

nº 066/1996

Oscar Niemeyer 		

31. 7.1996 		

nº 067/1996

José Saramago

29.10.1997 		

nº 133/1998

Maria Yedda Leite Linhares			

26. 4. 2000 		

nº 032/2000

Otto Richard Gottlieb			

26. 4. 2000 		

nº 033/2000

Akira Hakuba				

27. 9.2000 		

nº 073/2000

Evaristo de Moraes Filho			

28.12. 2001 		

nº 134/2001

Embaixador Alberto da Costa e Silva

26.11.2008 		

nº 081/2008
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Relação dos servidores eméritos da Universidade Federal Fluminense
O corpo técnico da UFF vem sendo, desde 1995, distinguido com a concessão do título de Emérito, seu
corpo técnico, sem o qual a universidade não funcionaria. Desde então, mais de 100 servidores tiveram seu
trabalho reconhecido, servindo de inspiração, não apenas para outros funcionários, mas para todo o corpo da
universidade.351
Escrever seus nomes no livro do Jubileu de Ouro significa perpetuar seu exemplo de dedicação à universidade.
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Nome				Data

Nome					Data

Elias Pereira				1995

Teofilo Melo				1997

Getulio de Mello Alvim			

1995

Alcinéia Gama de Assis Cotrim		

Hyppólito Maria Geraldes			

1995

Avenir Benedito Pimentel 		1998

1998

Jeferson Alves Vieira			 1995

Flavio Henriques Gentil			

1998

José Nascimento de Almeida		 1995

Margarete Paravidino de Almeida		

1998

Rui Carlos Rocha Lage			

1998

Shirlei Sonia de Almeida Sampaio		

1999

José Carlos Pinto Flores			

1999

Maria Alcidéia Marques Telles		 1995
Maria Magnólia Vilela			

1995

Nilzete Araujo Almeida de Oliveira		

1995

Vania Lucia Antunes da Silva		 1995
Zeferino Lamarão 			1995
Aryá Ramalho Simões			

1996

Carlos Corrêa				1996

Iuré Matida				1999
Ana Maria de Mendonça L. Coutinho		

1999

Luiz Carlos da Silva			 2002
Maria da Conceição Almeida		

2002

Nazira Coutinho de Freitas			

2002

Teresa Vieira Spínola			

2002

Adenir Balde Taveira			

2003

Carmem Lucia Pinheiro A. Olivier		

2003

1997

Darcira Motta Monteiro			

2003

Regina Simplício de Souza 		1997

Geraldo Viana Coura			

2003

Sagé Aguiar Mota				1997

Jacy Fernandes de Brito			

2003

Celeste Barroso Leite			 1996
Iran Lima da Silva 			1996
Maria Helena de Souza Melchiades		

1996

Jaime Ferreira				1997
José Marinho				1997
Márcia Bragança Levy Guimarães

35 Pesquisa gentilmente cedida pela servidora Maria de Fátima Alves Barbosa D’Almeida, relações públicas do Núcleo de Comunicação Social da UFF.

	Nome				Data

	Nome				Data

Luiz Carlos Fernandes			

2003

Vanja Nadja Ribeiro Bastos			

2005

Manoel José de Andrade Neto		

2003

Vaudinea Maria São Paio Damato		

2005

Margareth Barçante Lisboa		

2003

Yussef Bedran				2005

Maria Rita de Jesus Campos Rivero		

2003

Angela Regina de M. Correia Dias		

2007

Neilto Nunes dos Santos			

2003

Carlos Gunoh Rodrigues			

2007

Paulo Herdy Filho				

2003

Dionor Antunes Ferreira			

2007

Regina Célia Cabral Werneck		

2003

Ilma Chagas Cockrane			

2007

Renato Lemos Cruz			

2003

José Maria de Souza Junior			

2007

Sebastião da Costa Felix			

2003

Lilia Maria Raeder da Rocha		

2007

Tito Pontes				2003

Marcos G. de Freitas (in memoriam)

2007

Vera Elena Almeida da Silva		

2003

Maria da Gloria Rodrigues			

2007

Alayde Dutra de Jesus			

2005

Mario de Oliveira da Costa			

2007

Alcidéa Fernades da Silva			

2005

Mario Short Belleza Neto			

2007

Ana Maria de Andrade

		

2005

Neudeti Couto de Oliveira			

2007

Dulcinéia Pedrina do Nascimento		

2005

Paulo Renato Duarte Ranquine		

2007

Fernando Antonio Saraiva Mendes		

2005

Pedro Jorge Flores				

2007

Ivani Ittiene Soares			

2005

2007

Joilde Pinto da Cunha			

2005

Regina de Fátima Vieira da Silva		
Rutelena de Lacerda Simas			

Leonardo Vargas da Silva			

2005

Sonia Maria Barcellos Veloso		

2007

Lucia Regina Oliveira da Silva		

2005

Vanete Policarpo Pinheiro			

2007

Dalca Maldonet da Costa			

2005

Carmen Lúcia Goneli de Nazaré		

2008

Mônica Retondaro			

2005

Claudio Cabral Feijó			

2008

Paulo de Souza Monteiro			

2005

Clay Fazzioni de Mello			

2008

Reinaldo Moreira Pacheco			

2005

Cléa Maria Nogueira Barbosa		

2008

Rita de Cassia Santana Jacques		

2005

Jenny Carvalho de Oliveira			

2008

Rosane de Souza Carvalho Souza		

2005

João Luis Victor (in memoriam)

2008

Ruy Américo dos Santos			

2005

Maria Adilcea Barros Elias			

2008

Sonia Marcos da Silva			

2005

Maria da Paz de França			

2008

Thelia Malafaia de Souza			

2005

Maria de Jesus Corrêa da C. Ramos		

2008

Therezinha de Jesus R. da Silva		

2005

Maria Dionice da Silva Cuzati		

2008

2007
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	Nome		
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	Data

	Nome			

	Data

Moacyr de Carvalho Gama		

2008

Antonio Carlos Silva Wanderley		

2010

Mônica da Costa Machado			

2008

Bernardino Martins			

2010

Nancy Godim Pedrozo			

2008

Clóvis José Fernandes			

2010

Regina Cretton Vieira			

2008

Crisolette Rodrigues de Souza		

2010

Sergio Luiz Teixeira Caldas			

2008

Déo Anselmo Pinheiro			

2010

Sonia de Onofre Santos			

2008

Jovina Maria de Barros Bruno		

2010

Sonia Maria Silva Hage			

2008

Leonora Grippi S. da Silva Mendes		

2010

Ana Luiza Purger Marconi			

2009

Luciene Pereira de Moraes			

2010

Angela Cristina Leite de Almeida		

2009

Maria Augusta Luz de Lima		

2010

Antonio da Silva Calmeirão

2009

Maria de Fátima Alves B. D’almeida		

2010

Antonio Fernando Ribeiro		

2009

Maria de Lourdes Martins			

2010

Claudia Maria Rodrigues		

2009

Maria Lucia Almeida Ferreira		

2010

Elizabete da Rocha Bandeira

2009

Marilia Ferreira Chagas			

2010

Etelma Mendonça Costa		

2009

Octavio Lopes de Almeida			

2010

Ézio Machado Ribeiro

2009

Wanderley Marques			

2010

Hélio Jerônimo de Araújo		

2009

Maria Clara de Salles Teixeira

2009

Maria Lúcia Melo Teixeira de Souza

2009

Maria Tereza da Silva Costa		

2009

Marineuza Corrêa do Espírito Santo

2009

Mauricio Batista Miguel		

2009

Ricardo Baptista Borges		

2009

Rosane Pires F. Galvão de Almeida

2009

Sandra Teixeira da Silva		

2009

Sonia Maria Araújo Curto			

2009

Tubirajá Pereira Kelly			

2009

Cronologia da UFF
1960
•

26 de abril: comício promovido pela União Fluminense de Estudantes por uma universidade federal do
estado do Rio de Janeiro.

•

18 de dezembro: o Congresso Nacional aprova a Lei nº 3.848 que cria a Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UFERJ).

•

22 de dezembro: Juscelino Kubitschek sanciona a lei que cria a UFERJ.

1961
•

11 de abril: instalação da UFERJ.

•

26 de abril: nomeação, a partir da lista tríplice, do professor Durval de Almeida Batista Pereira como reitor.

•

13 de julho: o presidente Jânio Quadros demite o reitor Durval de Almeida Batista Pereira. Início da (1ª)
intervenção federal na UFERJ.

•

13 de setembro: federalização e incorporação das escolas agregadas de Niterói à UFERJ.

1962
•

2 de fevereiro: nomeação do professor Paulo Gomes da Silva como reitor temporário da UFERJ.

•

Criação da Escola de Serviço Social de Campos dos Goytacazes, vinculada à Escola de Serviço Social da UFF.

1963
•

9 de agosto: aprovação do Estatuto da UFERJ pela Lei 52.292.

•

5 de junho: nomeação, a partir da lista tríplice, do professor Deoclécio Dantas Araújo como reitor.

•

O Hospital Antônio Pedro é incorporado à universidade.

•

11 de dezembro: o Conselho Federal de Educação altera o estatuto da UFERJ.

1964
•

26 de maio: a UFF recebeu do município de Niterói a escritura do prédio do Hospital Antônio Pedro.
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1965
•

12 de fevereiro: (2ª) intervenção federal na UFERJ. Afastamento do reitor Deoclécio Dantas Araújo e nomeação do professor Raul Jobim Bittencourt como reitor pro-temporare da UFERJ.

•

3 de setembro: exoneração do reitor Deoclécio Dantas Araújo. O vice-reitor Argemiro de Oliveira assume
a Reitoria.

•

5 de novembro: a UFERJ passa a denominar-se Universidade Federal Fluminense.

1966
•

30 de maio: fim da intervenção federal na universidade. Nomeação, a partir da lista tríplice, do professor
Manoel Barreto Netto para o cargo de reitor no quadriênio 1966–1970.

•

Início do processo de modernização da estrutura interna da UFF.

•

18 de novembro: decreto-lei nº 53: estabelecimento de nova estrutura e métodos de funcionamento para
as universidades brasileiras.

•

Início da reforma universitária na UFF.

1967
132

1968
•

Criação da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica da UFF, em Volta Redonda (conforme Parecer n.º
90/69, em 8/2/68, do CFE, art.12).

•

Decreto 62.414 de 15 de março de 1968 – reforma universitária.

•

Outubro: aprovação do estatuto da UFF.

•

A Reitoria instala-se no antigo Hotel Balneário Casino Icarahy, rua Miguel de Frias, nº 9. (Dec. de desapropriação nº 60.227 de 16/12/1967; emissão da Posse, 12/4/1967).

•

12 de setembro: início das atividades do Cine Arte UFF.

1969
•

Alteração do estatuto da UFF.

•

Inauguração de novos prédios e criação dos departamentos de ensino.

•

23 de outubro: Decreto 65.610: criação da Comissão Permanente de Regime de Tempo Integral, a COPERTIDE (embrião da futura Comissão Permanente de Pessoal Docente).

•

Criação da Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-graduação (COMPEG).

1970
•

Nomeação do professor Luis Alfredo Juruena Mattos como reitor temporário.

•

Nomeação, a partir de lista tríplice, do professor Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa como reitor para o
quadriênio 1970-1974.

1971
•

Abertura dos primeiros cursos de pós-graduação: História, Engenharia Civil e Medicina, atualmente denominado Ciências Médicas.

•

Criação do Centro Rural Universitário e Ação Comunitária de Bom Jesus de Itabapoana.

1972
•

Criação de um campus universitário em Óbidos, no Pará – Unidade Avançada José Veríssimo – Polo
Amazônia (Res.24/1972).

1974
•
•
•
•

Nomeação, a partir de lista tríplice, do professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso para o cargo de
reitor no quadriênio 1974–1978.
Idealização do Plano Geral da Universidade Federal Fluminense (PLANGEUFF): modernização da estrutura
administrativa, consolidação da reforma universitária e implantação do campus em Niterói.
Instalação do Escritório Técnico para planejamento do campus da UFF, comandado pelo professor Isar
Trajano da Costa.
A Unidade Avançada José Veríssimo transfere-se de Óbidos para Oriximiná, no Pará.

1975
•

Criação do Núcleo Audiovisual (NAV).

•

Criação da coordenação das provas de habilitação, livre docência e de concursos docentes.

1978
•

Nomeação, a partir de lista tríplice, do professor Rogério Benevento para o cargo de reitor no quadriênio
1978–1982.

•

Fundação da ADUFF (Associação dos docentes da UFF).
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1980
•

O Departamento de Difusão Cultural (DDC) inicia a série Retrospectiva dos Melhores Filmes do Ano, eleitos por intermédio do voto direto dos expectadores, entre os anos 1980 e 2000. Nesse mesmo período, o
DDC promoveu também a série UFF Debate Brasil,1980-2000.

1981
•

Fundação do SINTUFF (Sindicato dos Técnicos da UFF).

1982
•

Nomeação, a partir de lista tríplice, do professor José Raymundo Martins Romêo para o cargo de reitor no
quadriênio 1982-1986.

•

Criação das Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos
(PROAC), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

•

Criação do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD).
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1984
•

Início das obras para a construção do campus da UFF na Praia Vermelha e Gragoatá, Niterói.

•

Primeira eleição direta para reitor.

•

Criação da Editora da Universidade Federal Fluminense (EDUFF).

•

Eleição do professor Hildiberto Ramos Cavalcanti Albuquerque Jr. para o cargo de reitor da UFF no quadriênio 1986-1990.

1985

1986

1988
•

Compra do terreno para edificação do campus rural em Cachoeira de Macacu.

•

Criação da Comissão Permanente de Vestibular da UFF (COPEV), a fim de coordenar autonomamente as
formas de ingresso na graduação.

•

Realização do primeiro exame vestibular.

1990
•

Eleição do professor José Raymundo Martins Romêo para o cargo de reitor da UFF no quadriênio 1990-1994.

•

16 de agosto: inauguração do campus do Gragoatá e da Praia Vermelha.

•

Criação de cursos no interior através de parcerias com prefeituras.

•

Criação da Coordenadoria de Seleção Acadêmica (COSEAC) que assumiu a coordenação das formas de
ingresso na UFF, sobretudo da realização do exame vestibular.

•

Fundação da Associação dos Professores Inativos da UFF (ASPI-UFF).

1991

1992

1994
•

Eleição do professor Luís Pedro Antunes para o cargo de reitor da UFF no quadriênio 1994–1998.

•

Professor Paulo Freire recebe da UFF o título de Doutor Honoris Causa, concedido em 1995.

•

Abertura da creche da UFF.

•

Organização da rede de fibra ótica da UFF.

•

Estatuto da Fundação Euclides da Cunha

•

O arquiteto Oscar Niemeyer recebe da UFF o título de Doutor Honoris Causa, concedido em 1996.

1996

1997

1998
•

Eleição do professor Cícero Mauro Fialho para o cargo de reitor da UFF no quadriênio 1998-2002.

•

Setembro: eleições paritárias para representação na Assembleia Estatuinte UFF.

•

Outubro: instalação da Assembleia Estatuinte da UFF.

•

Ampliação da UFF em Campos: criação do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional.

•

O escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, recebe da UFF o título de Doutor Honoris
Causa, concedido em 1997.

•

Início das atividades da Fundação Euclides da Cunha.

1999
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2000
•

Criação da Unitevê – Canal Universitário de Niterói.

2002
•

Reeleição do professor Cícero Mauro Fialho para o cargo de reitor da UFF, quadriênio 2002–2006.

•

Implementação da rede de fibra ótica da UFF

•

Implantação do campus de Rio das Ostras.

•

Eleição do professor Roberto de Souza Salles para o cargo de reitor no quadriênio 2006-2010.

•

Consolidação do Programa de Interiorização da Universidade: Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Bom Jesus

2006

do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Nova
Iguaçu, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda.
•

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

2008
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•

O MEC dá início ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais — REUNI.

2009
•

Criação da Agência de Inovação (AGIR), vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
da UFF.

•

Construção dos novos prédios da UFF, dentro do Programa do REUNI.

2010
•

Construção dos novos prédios da UFF, dentro do Programa da REUNI.

•

Reeleição do reitor Roberto Salles para o quadriênio 2010-2014.

•

18 de dezembro: Jubileu de Ouro da Universidade Federal Fluminense.

Galeria dos reitores
	Reitor | Vice-Reitor
Durval de Almeida Batista Pereira
Paulo Gomes da Silva
(Interventor)

Deoclécio Dantas Araújo
Argemiro de Oliveira
Raul Jobim Bittencourt
(Pro-tempore)

Argemiro de Oliveira
Obs. (Completou o mandato do reitor Deoclécio Dantas)

Manoel Barreto Netto
Luis Alfredo Juruena Mattos

Período
abril a julho de 1961
julho de 1961–1963

1963–1965
1965
1965–1966
1966–1970
(maio/agosto) 1970

Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa
Joaquim Cardoso Lemos

1970–1974

Geraldo Sebastião Tavares Cardoso
Rogério Benevento

1974–1978

Rogério Benevento
Maria Lúcia Nossar Simões de Dalgo

1978–1982
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Reitor | Vice-Reitor Período
José Raymundo Martins Romêo
Aidyl de Carvalho Preis
Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Jr.
Aloysio Carlos Tortelly Costa
José Raymundo Martins Romêo
Manoel Pereira Leite de Almeida
Manoel Pereira Leite de Almeida
Completou o mandato de José Raymundo Martins
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Ago.1982–Ago.1986

1986-1990

Ago.1990–Ago.1994

Abr. 1994–Nov.1994

Luís Pedro Antunes
Fabiano da Costa Carvalho

Nov.1994–Nov.1998

Cícero Mauro Fialho Rodrigues
Antonio José dos Santos Peçanha

Nov.1998–Nov.2002

Cícero Mauro Fialho Rodrigues
Antonio José dos Santos Peçanha

Nov.2002–Nov.2006

Roberto de Souza Salles
Emmanoel Paiva de Andrade

Nov. 2006–Nov. 2010

Durval de Almeida Batista Pereira

Paulo Gomes da Silva

Deoclécio Dantas Araújo

Raul Jobim Bittencourt
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Argemiro de Oliveira

Manoel Barreto Netto

Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa

Geraldo Sebastião Tavares Cardoso

Rogério Benevento

José Raymundo Martins Romêo

Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Jr.

Manoel Pereira Leite de Almeida
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Luís Pedro Antunes

Roberto de Souza Salles

Cícero Mauro Fialho Rodrigues
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