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Capítulo 1 – Conjuntura da proposta orçamentária frente aos 

cenários nacional e estadual 

 

1.1 – Contextualização geral 

 

A pandemia de Covid-19 colocou na ordem do dia a solidariedade humana como o maior 

desafio de uma geração no mundo, o que potencialmente abre a possibilidade de recriar a 

ordem mundial sob novas formas de relação entre a economia e a sociedade, agora baseada 

numa reavaliação da necessidade de um Estado de bem-estar social. Ganha evidência que 

terão sucesso nesse reordenamento aqueles países que garantirem capacidade de coordenação 

pública, especificamente, através da reorganização de uma poderosa estrutura de 

planejamento e seu sistema de incentivos. 

 

Infelizmente, no caso brasileiro, as divergências politicas entre a União com os estados e os 

municípios travam a elaboração e a execução eficazes das ações de gasto público e se somam 

a disfuncionalidade de nossas regras fiscais para atender esses objetivos. É forçoso reconhecer 

que a prioridade ao gasto público e a evidência daquela disfuncionalidade está longe de um 

consenso na opinião pública, apesar dos reflexos cada vez mais expressivos sobre os 

condicionamentos impostos aos gestores públicos no que se refere a políticas de austeridade 

seletiva. Ainda há a necessidade de superar uma noção controversa de gestão de qualidade 

que, na teoria, diz prezar pela responsabilidade pública, mas na prática vem limitando a 

capacidade de gasto público e é pouco conectada a um planejamento do desenvolvimento 

econômico e seus impactos sociais. 

 

Portanto, os desafios diante do problema pandêmico mostraram o lado mais perverso de uma 

visão de mundo baseada na crença de que o Estado brasileiro está “quebrado” e que o gasto 

público é o principal vilão para saúde das finanças públicas. A perversão se explicitou sobre 

um mercado de trabalho precarizado, com rebaixamento da remuneração salarial e ainda alto 
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desemprego que já vinha demonstrando seus efeitos nos péssimos resultados econômicos do 

ano anterior. Cabe lembrar que o Brasil anterior à pandemia enfraquecia os mecanismos de 

proteção já existentes e vivia um quadro econômico recessivo sem sinal de recuperação 

sustentada. 

 

Em 2019, segundo o gráfico 1, o PIB teve menor avanço em três anos (1,1%), de modo que 

não voltamos ao valor de 2013 (3,0%) que remonta ao período anterior da longa crise 

econômica nacional. Além disso, segundo o gráfico 2, após queda violenta dos investimentos, 

houve uma recuperação tímida e depois volta-se a perder ritmo (em 2013, 21% e, em 2019, 

15,4%). Da mesma forma, segundo o gráfico 3, em 2019, o consumo das famílias teve seu 

pior resultado em três anos (1,8%), de modo que a recuperação tímida e consequente perda de 

ritmo do consumo refletiam problemas no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 1 – Evolução anual do PIB em % 

 

Fonte: IBGE 
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Gráfico 2 – Evolução anual da Formação Bruta de Capital em relação ao PIB (%) 

 

Fonte: IBGE 

 

Gráfico 3 - Variação anual do consumo das famílias (%) 

 

Fonte: IBGE 

 

Portanto, os problemas no mercado de trabalho são estruturais e anteriores à pandemia, 

cabendo destacar entre os principais aspectos: salário médio estagnado há 3 anos; crescimento 

da ocupação tendendo a ocorrer com salários menores nos últimos anos; alta informalidade 

(por exemplo: sem carteira assinada ou conta própria), chegando a 41,1% da população 
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ocupada (38,7 milhões de pessoas) no último tri/2019; e taxa de desemprego ainda de 2 

dígitos em 2019 (11,9%). 

 

A situação da pandemia agrava esse quadro, não sendo a causa dos problemas 

socioeconômicos que são originados anteriormente. Exemplo disso é o comunicado do 

Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) da FGV, reunido em 26 de junho de 

2020, ter apontado o fim de uma modesta expansão econômica que durou 12 trimestres (entre 

o primeiro trimestre de 2017 e o quarto de 2019). Como mostra o gráfico 4, houve a entrada 

do país em um novo período de recessão a partir do 1º trimestre de 2020, ou seja, antes do 

início da pandemia.  Não é exagero afirmar que o país vem sofrendo a estagnação mais grave 

de sua história. Comparativamente aos outros momentos semelhantes dos últimos 100 anos, 

conforme gráfico 5, a crise atual iniciada em fins de 2014 é aquela de mais lenta superação. O 

contraponto à capacidade de resposta brasileira após a grande depressão de 1929 é gritante e 

serve de alerta a necessidade de ser reorientada nossa trajetória econômica.  

 

Gráfico 4 – Evolução dos ciclos econômicos brasileiros com base no PIB (áreas 

hachuradas são períodos de recessão) 

 

Fonte: CODACE/FGV baseado em dados do IBGE 
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Gráfico 5 – Maiores contrações econômicas brasileiras 

 

Fonte: CECON/Unicamp baseado em dados do IBGE e FMI 

 

Nesse sentido, é fundamental superar uma falácia de causalidade: a culpa do “desastre” 

econômico não é do coronavírus. Se tudo estivesse constante (sem pandemia), seria evidente 

que impor medidas restritivas de isolamento seriam a causa primária de impacto negativo na 

economia e na receita fiscal. Numa pandemia, devido à grave incerteza e ao aumento do risco, 

o impacto econômico negativo já ocorre independente das medidas restritivas. E mais, como 

visto, a economia brasileira não ia bem já antes da pandemia. As causas do problema 

econômico são anteriores, e medidas restritivas integram a solução de problemas de 

coordenação.  

 

Nesse aspecto, cabe destacar o estudo: “Pandemics depress the economy, public health 

interventions do not: evidence from the 1918 flu” de Sergio Correia e Stephan Luck (FED) e 

Emil Verner (MIT). Esse trabalho trouxe evidência que, durante a gripe espanhola do início 

do século XX, cidades norte-americanas que adotaram intervenções, a primeira vista ruins 

para os negócios, tiveram melhor saída econômica. Os resultados estatísticos indicam que tais 
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medidas não apenas salvam vidas, existe ainda correlação positiva com o crescimento da 

atividade econômica real, o que traz efeitos positivos para as receitas públicas.  

 

Portanto, intervenções não-farmacológicas não devem ser vistas só como um custo social 

necessário. Contraintuitivamente, há benefícios econômicos e sobre as finanças 

governamentais considerando uma análise dinâmica que vá além do curtíssimo prazo. Para 

que isso fique claro, é preciso superar também a falácia de composição: a retórica que cada 

um é responsável individualmente por sua própria situação, ao invés do Estado brasileiro 

garantir mecanismos satisfatórios de proteção econômica para empresas, grupos sociais e 

finanças dos entes públicos subnacionais.  

 

Do ponto de vista isolado de um agente econômico, é racional desconfiar que não-cooperar 

significa evitar sair perdendo. No entanto, gestor público apelar à racionalidade econômica 

individual é um erro, porque ela tende a gerar um resultado ineficaz (não-cooperativo). Ao 

invés de sustentar (e até ampliar) essa ineficácia, o sistema público de incentivos pode corrigir 

ao garantir mecanismos de “solidarizar perdas” e saída mais rápida. Isso depende do grau que 

ação pública está voltada para resgatar a confiança através do planejamento de decisões 

coordenadas. Nesse contexto, duas dimensões desejadas do gasto público deveriam ganhar 

grande destaque: 1) minimizar impacto econômico negativo no curto prazo; 2) evitar que 

agrave impacto no médio prazo. 

 

O reflexo disso no quadro federativo explicita essa contradição. Cabe aos governos estaduais 

e municipais darem respostas rápidas ao mesmo tempo em que estão atados financeiramente. 

Nosso sistema tributário e o pacto federativo fazem com que as respostas e recursos 

necessários nesse momento sejam provenientes em grande medida do governo federal, que 

tem acesso à exclusividade de emitir moeda e de vender títulos da dívida pública. Desse 

modo, revela-se fundamental centralizar o financiamento no governo federal e descentralizar 
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a execução nos entes públicos subnacionais, o que abre uma janela de oportunidade capaz de 

refortalecer o pacto federativo como um modelo mais cooperativo.  

 

No entanto, após o protagonismo inicial dos governadores ter levado a valorização da ciência 

e a troca de experiências para trazer ao espaço nacional o debate sobre o tratamento de suas 

especificidades (socioeconômicas, sanitárias, de densidade populacional e até mesmo 

culturais), os limites dessa iniciativa vêm se evidenciando. Isso se associa ao aprofundamento 

de um grave quadro de descoordenação nacional em que o poder executivo federal assume 

postura meramente reativa para atender demandas e ainda com significativo atraso.  

 

Nesse ponto, ganha relevância o trabalho de José Roberto Affonso e Élida Graziane Pinto 

republicado em versão atualizada em 3 de junho de 2020 e intitulado: “Saúde e orçamento da 

Covid-19: A velha falta de prioridade e uma nova tragédia anunciada”. Em particular, 

merece ser destacada sua contextualização no trecho de abertura do estudo: 

 
Não se deu até aqui prioridade necessária dentro do Orçamento 
federal para gastar com saúde, nem mesmo para as ações 
específicas de combate à Covid-19 diante de uma tragédia 
humana, social e econômica, anunciada e crescente.  
 
Muito antes de ser confirmado o primeiro caso no país, em 
fevereiro: no dia 3 foi declarada emergência nacional; no dia 6, 
promulgada a Lei 13.979, que coordena as medidas sanitárias. 
Em 20 de março, o Congresso Nacional reconheceu a 
calamidade para acionar o regime de exceções previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
O Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus já alertava, também desde fevereiro, que 
eventuais erros no acompanhamento dos riscos da doença 
deveriam ocorrer pelo excesso de precaução. Negligência e 
omissão não poderiam ser admitidas, sob pena da escalada de 
mortes evitáveis. 
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Muito antes do carnaval, já se sabia que era necessário adquirir 
em larga escala testes, equipamentos de proteção individual, 
insumos hospitalares, medicamentos, respiradores etc. O 
Ministério da Saúde chegou a orientar gestores estaduais, 
distritais e municipais, diante da possibilidade de superação da 
capacidade de resposta do SUS, que adaptassem e ampliassem 
leitos e áreas hospitalares, bem como promovessem a 
contratação emergencial de leitos de UTI. A União, contudo, 
não fez sua parte. 
 
A rápida resposta regulatória e legislativa não encontrou eco no 
Orçamento da União. Há uma lenta e insuficiente execução, 
mesmo depois que ficou claro que as regras fiscais não 
impediam sua pronta e ampla resposta orçamentário-financeira 
em caráter extraordinário, haja vista o forte amparo 
hermenêutico dado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 
6357. Entre o que se anuncia e o que se efetivamente 
desembolsa há um abismo. 

 

Da mesma forma, cabe destacar o relatório TC 016.708/2020-2 aprovado em sessão plenária 

do Tribunal de Contas da União - TCU em 24 de junho de 2020. O relatório referido aponta a 

falta de diretrizes estratégicas claras e suficientes por parte do governo federal para 

estabelecer objetivos a serem perseguidos pelos diversos entes envolvidos, incluso governos 

estaduais. O mesmo documento aponta também que não há modelo de identificação e 

gerenciamento de risco, nem plano de comunicação das ações adotadas o que agrava o risco 

de adoção de ações desarticuladas e inadequadas pelos entes federados. Como resultado, cabe 

destacar o trecho contido em suas páginas 9 e 10: 

 

Ainda que caiba a prefeitos e governadores estabelecerem parte 
das medidas para o enfrentamento ao coronavírus, nos 
respectivos entes federados, cabe ao CG [Centro de Governo] o 
papel de propor diretrizes estratégicas e os objetivos a serem 
atingidos, bem como articular e coordenar sua implantação com 
os demais órgãos e entidades da administração pública nos três 
níveis.  
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(...) a ausência de estratégia nacional tem o efeito de 
potencializar o surgimento de planos ad hoc por parte de 
gestores de estados e municípios que, pressionados para fornecer 
uma solução à população, podem estabelecer cursos de ação não 
socialmente ótimos, como o superdimensionamento nas compras 
de equipamentos para combate a Covid-19, a construção de 
hospitais de campanha sem dados demográficos e sanitários que 
a embase e o decretamento do isolamento social além ou aquém 
do estritamente necessário.  

 

Ambos documentos deixam explícito que a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, no 

âmbito da ADI 6341/DF, que reconheceu a competência de governos de estados e municípios 

para estabelecerem as medidas para o enfrentamento ao Coronavírus, tornou ainda mais 

relevante a coordenação interfederativa. Isso significa a atribuição de uma responsabilidade 

ainda maior ao governo federal que, ao contrário, vem exibindo diversas omissões e falhas de 

governança detalhadas nos referidos textos.  

 

Diante disso, a forte desaceleração das atividades produtivas e da capacidade de arrecadação 

própria vem levando estados e municípios brasileiros a enfrentarem o enorme desafio de 

manter seus gastos obrigatórios e ainda aumentar seus gastos com saúde e assistência social 

nessas circunstâncias. Por conseguinte, volta a explicitar a dificuldade estrutural do Estado do 

Rio de Janeiro de negociar no plano nacional e habilidade em judicializações, por exemplo, de 

controvérsias tributárias ou sobre estrutura da dívida pública. Em perspectiva histórica, tais 

atributos foram os que mais se demonstraram ausentes nas últimas gestões estaduais, 

acumulando derrotas ou vitórias parciais na maioria dos pleitos. É na condução de ações dessa 

natureza que se avalia a capacidade em dar corpo a uma visão estratégica. 

 

A crise no Estado do Rio de Janeiro, que atingiu seu auge em 2016 e 2017, não foi superada 

em seus determinantes mais essenciais. Por essa razão, é relevante apresentar em linhas gerais 

o contexto que a gerou, onde a gestão pública sofreu três problemas simultaneamente: uma 

grande dificuldade de caixa associada a uma trajetória descontrolada de déficits primários sob 
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o efeito da crise nacional, um processo de endividamento explosivo já sob um comportamento 

especulativo e uma máquina pública não inchada, logo, sem possibilidade de políticas de 

austeridade oferecer resposta significativa. Uma análise crítica deve associar o diagnóstico 

desses três pontos para questionar como o Regime de Recuperação Fiscal – RRF não busca 

uma solução e sim a postergação, com tendência a agravamento do quadro em uma 

temporalidade alongada. 

 

Quando se faz um diagnóstico é fundamental se separar a raiz do problema (vulnerabilidades 

latentes) dos fatores desencadeadores (agravamentos conjunturais). Os pressupostos que 

fundamentam o RRF são que a crise econômica nacional foi apenas um fator secundário que 

acelerou a evidência de um problema de gestão estadual: uma “gastança” com folha de 

pagamento que leva a um cumulativo descompasso entre receitas e despesas. Desse modo, seu 

ponto principal é a crítica ao que chamam de “rigidez orçamentária” em uma série de 

despesas obrigatórias que reduz os graus de liberdade para o ajuste fiscal. 

 

No geral, a abordagem crítica dessa visão tende a apontar que o problema não está 

centralmente no lado da despesa, e sim no lado das receitas. Uma interpretação corrente 

advoga que o problema de receita é principalmente por isenções fiscais. Assim, curiosamente, 

adota-se uma dimensão estratégica próxima à visão do RRF ao por a raiz do problema na 

gestão estadual. A diferença é que seria por renúncia de receita e não por uma suposta 

“gastança irresponsável”. Dessa forma, também semelhante com a visão dos defensores do 

RRF, a crise econômica nacional é mencionada como um aspecto conjuntural apenas, logo, 

um fator secundário pouco enfatizado.  

 

Ao invés de meros casos de “gastança” ou renúncia, defende-se que a raiz do problema é mais 

complexa e está nas características da debilidade produtiva estadual, o que impede que as 

receitas públicas tenham outro comportamento (inclusive, reduzir dependência das rendas do 

petróleo e gás).  É preciso ter clareza que não houve bonança econômica estadual desde a 
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segunda metade dos anos 2000 a ser questionado se foi desperdiçada pelo ente público. O 

cerne da crítica deveria ser a negligência sobre indícios da desindustrialização nacional que 

atingem mais que proporcionalmente o Rio e que, diante de uma “estrutura produtiva oca”, 

levaram a uma trajetória problemática de arrecadação, antes ocultada pelas rendas do petróleo 

e gás que despencaram e se recuperam lentamente e com volatilidades. Controvérsias 

tributárias e tensões federativas agravam esse quadro e trazem evidência de que há um grande 

desafio institucional de reestruturação da gestão pública estadual e revisão da partilha de 

recursos e competências entre níveis de governo. 

 

Diante desse quadro, os desafios de política socioeconômica são entrelaçados, de modo que 

só é possível sucesso em uma diretriz a partir da geração de um ciclo virtuoso. 

Especificamente, geração de emprego e renda e de infraestrutura básica e social dependem da 

melhoria da situação fiscal e gestão pública, como também estas últimas questões serão 

melhor enfrentadas em um cenário de dinamismo sustentado com impacto fiscal positivo. Sob 

uma lógica federativa, não deve se resumir a processos de ajustamentos nas contas públicas 

como é a tônica original do Regime de Recuperação Fiscal, e sim através de medidas 

anticíclicas encarar processos de reversão de ciclos viciosos que cumulativamente aumentam 

o drama socioeconômico e fragilizam financeiramente o poder público local.  

 

No lugar de se limitar a aspectos contábeis, a agenda de iniciativas deve ser pautada no duplo 

desafio de modernização da administração tributária combinada à reorganização de planos de 

ações estratégicas de indução, tanto para uma rápida redinamização econômica como para 

uma agenda de transformações estruturais positivas na sociedade. Para isso, cabe à gestão 

estadual ser capaz de orientar a defesa dos interesses estaduais no plano nacional, e não só 

pregar que “sacrifícios são necessários”. É fundamental a luta política por um grande 

programa de transferência da União aos estados e municípios. Há espaço fiscal para isso. Já 

no plano estadual, o desafio de um exercício de programação integrada merece se tornar a 
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prioridade central. O desafio principal é que órgãos técnicos de planejamento e a equipe 

fazendária compartilhem das mesmas prioridades.  

Já a partir das universidades públicas estaduais sustenta-se o posicionamento de propostas 

realistas para o governo estadual superar a crise, demarcando a intenção de colaborar e assim 

compartilhar uma visão estratégica, como ficou bastante evidenciado na nota pública do 

Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro – CRUERJ intitulada: 

“Superando os dogmas da austeridade para sair da crise”. Nela são demarcados diversos 

pontos chaves para uma alternativa a qualquer risco de austeridade seletiva. Entre eles, vale 

destacar três trechos: 

 

1. Louvamos as manifestações do poder executivo estadual quando 
cobram do governo federal medidas emergenciais que 
compensem a frustação de receita. (...) O maior aspecto a se 
buscar é uma revisão da relação do Estado do Rio de Janeiro 
com a União a partir do fortalecimento do federalismo fiscal.  
 

2. Responsabilidade fiscal, mas associada a uma estrutura de 
planejamento que permita uma defesa sem trégua dos interesses 
estaduais no plano nacional. Essa luta terá na comunidade 
acadêmica estadual um aliado permanente.  

 
3. Inclusive poderá deixar um legado ao fortalecer a aposta em sua 

própria rede estadual de planejamento, ficando esta cada vez 
mais comprometida em aproveitar toda a expertise de seus 
gestores e a sinergia com as competências do sistema público de 
universidades. 

 

1.2 – Fatores contextuais mais específicos que rebatem sobre a situação orçamentária 

 

Desde a assinatura do Regime de Recuperação Fiscal em setembro de 2017, o cenário fiscal 

do Estado do Rio de Janeiro passou a ser de “alívio” no seu fluxo de caixa, dado suspender e 

poder postergar o pagamento de dívidas com a União. É importante estar claro que isso não se 

configura uma solução, mas sim desarma um cenário de bloqueio de contas e arrestos 

sucessivos que levaram à imprevisibilidade de receita disponível e ao descontrole da execução 
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orçamentária estadual. De toda forma o problema econômico e consequentemente 

arrecadatório continua potencialmente, como mostram os gráficos a seguir.  

 

Segundo o gráfico 6, a recuperação do PIB nos últimos dois anos foi muito modesta. No 

comparativo, em 2016, houve uma retração de -4,6%, e, 2019, houve uma expansão de apenas 

1,5% (segundo estimativa da FIRJAN, pois dados oficiais do IBGE só estão disponíveis até 

2017). Cabe lembrar que, como visto na seção anterior, foi maior que a média nacional 

(1,1%), mas não há motivo nenhum para comemorar, pois é um desempenho insuficiente para 

oferecer resposta aos desafios fiscais da administração estadual.  De fato, a trajetória não 

sustentada do ICMS+FECP (a saber: Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, e Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza), principal componente da arrecadação, é preocupante, em 

particular, por ter tido uma retração de -2,4% no último ano. Isso refletiu em grande medida a 

piora no PIB da Indústria de Transformação já antes da pandemia, aspecto que destaca os 

riscos ainda existentes de se explicitar os efeitos de um quadro estrutural de 

desindustrialização.  

 

A isso se soma um cenário conjuntural do mercado de petróleo cercado de turbulências. O 

gráfico 7 apresenta a evolução do preço do barril de petróleo. Após enorme queda iniciada no 

segundo semestre de 2014 que chega a um patamar inferior a metade do patamar inicial, 

denota-se um cenário bem mais volátil nos anos mais recentes. Para piorar, o desacordo e 

disputa comercial entre Rússia e Arábia Saudita no início de 2020 levou a uma baixa para 

níveis sem precedentes, mas que, a princípio, parece estar se recuperando, ainda que, 

atualmente, isso signifique um nível não muito superior ao mínimo da série histórica. O 

resultado recente só não foi pior porque a desvalorização cambial da moeda brasileira 

compensou em parte na conversão para valores em reais. No entanto, revisões para baixo do 

nível de crescimento da economia mundial já indicam sinais de redução da produção diante da 

menor demanda por combustíveis num contexto pandêmico, o que pode dificultar a 

estabilização mesmo em um patamar em torno de U$ 40,00.  
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Gráfico 6 – Variação anual (%) do PIB e do ICMS+FECP no Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: IBGE e projeção da FIRJAN para PIB somente nos anos 2018 e 2019.  

Nota: dados de PIB para 2018 e 2019 são estimativas 

 

Gráfico 7 – Evolução do preço (U$) do barril do petróleo brent  

 

      Fonte: ANP 
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Diante disso, o cenário econômico e fiscal para 2020 passa por reavaliações recorrentes. 

Afinal, há dois vetores conjunturais de risco de agravamento de um cenário de crise fiscal:  

 

• Evolução instável do mercado de petróleo.  

• Retração econômica diante de insuficientes medidas governamentais anticíclicas 

diante da pandemia.  

 

A isso se somam dois vetores estruturais:  

 

• Débil recuperação econômica nacional, com retorno a cenário recessivo mesmo antes 

da pandemia. 

• Impasse na trajetória de desenvolvimento fluminense, e que explicita os efeitos de um 

quadro de desindustrialização também já antes da pandemia.  

 

Cabe ainda destacar que a paralisação e adaptação da economia em um cenário de reabertura 

atinge principalmente o macrossetor de serviços. Isso significa que a tendência agora é o 

macrossetor de serviços não mais compensar a evolução industrial negativa, como ocorreu em 

2019, ao contrário, ser o setor que mais puxa a retração agregada. O gráfico 8 se baseia no 

estudo do PPGER/UFRRJ, no qual se aponta, em 2020, uma provável retração entre -8,7% a  

-11,5% na indústria e entre -11,2% a -13,6% no setor de comércio e serviços. O mesmo 

estudo aponta que isso acarretaria uma retração entre -4,2% a -5,0% do PIB total. Projeção da 

FIRJAN divulgada em maio apresenta uma estimativa não divergente, esperando retração de  

-4,6%. 

 

A consequência disso no quadro fiscal é a expectativa de um impacto negativo não 

desprezível sobre as receitas, algo não previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA do atual 

exercício.  Segundo projeção da FIRJAN, em relação à LOA, estima-se uma redução em          

- R$ 11,0 bilhões em ICMS+FECP e - R$ 3,2 bilhões em Royalties+PE (participações 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 020 

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

 
DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

especiais), ou seja, totalizando uma redução em - R$ 14,2 bilhões frentes as receitas 

esperadas. Segundo a mesma projeção, em relação ao resultado de 2019, estima-se uma 

redução em - R$ 8,8 bilhões em ICMS+FECP e - R$ 1,8 bilhões em Royalties+PE 

(participações especiais), ou seja, totalizando uma redução em - R$ 10,6 bilhões frentes às 

receitas esperadas. 

 

Gráfico 8 – Impacto estimado nos macrosetores da economia fluminense diante do 

cenário pandêmico 

 

Fonte: PPGE/UFRRJ com dados primários do IBGE 

Nota: estimativa baseada em Matriz Insumo-Produto Regional de elaboração própria. 

 

O gráfico 9 apresenta uma evolução em valores reais dessas principais fontes da receita 

pública estadual. Chama atenção que, segundo projeção da FIRJAN, a soma dessas fontes 

indica um retorno a valores semelhantes a 2016, auge da crise financeira do governo 

fluminense (respectivamente, R$ 44,4 bilhões e R$ 44,7 bilhões). Um problema arrecadatório 

dessa magnitude rebate diretamente no fluxo de caixa do tesouro estadual. Segundo o gráfico 
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10, antes da pandemia, a SEFAZ-RJ já estimava que poderia faltar R$ 1,5 bilhões até o fim do 

ano. No início de junho de 2020, em apresentação para a Comissão de Orçamento da ALERJ, 

essa previsão foi revista para 4 vezes mais, ou seja, R$ 6,4 bilhões podem ficar descoberto. 

Cabe ainda destacar, como fica evidente no mesmo gráfico, que o reforço de 

contingenciamento e as vedações a gastos não essenciais até melhoraram o fluxo de caixa no 

comparativo com o previsto originalmente, mas a SEFAZ-RJ avalia o mês de setembro como 

o ponto crítico no qual o fluxo de caixa atualizado passaria a crescentemente se descolar de 

forma negativa do fluxo de caixa previsto originalmente.  

 

Gráfico 9 – Evolução em valores reais das principais fontes de receitas pública do 

Estado do Rio de Janeiro (valores em R$ bilhões) 

 

Fonte: SEFAZ-RJ e FIRJAN para projeção 2020 (feita em maio). 

Nota: dados de 2020 são estimativas 
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Gráfico 10 – Fluxo de caixa do tesouro fluminense antes e depois do início do cenário 

pandêmico  

 

Fonte: SEFAZ-RJ (análise atualizada em 9 de junho de 2020)  

 

Nesse contexto, duas medidas são essenciais:  

 

1. Um programa de auxílio emergencial federal que, no mínimo, recomponha o patamar 

de receitas de 2019, garantindo um fluxo de caixa sustentado. 

 

2. A manutenção e renovação do Regime de Recuperação Fiscal – RRF, de preferência, 

com uma revisão legal para possibilitar um maior horizonte de planejamento 

estratégico.  

 

Quanto ao primeiro ponto, o atual diretor da DIPLAN/UERJ publicou em maio o estudo: 

“Crise de arrecadação pública fluminense e o programa federal de “socorro” às finanças 

estaduais e municipais: Uma avaliação do impacto e os desafios”.  No estudo referido, 

diversos aspectos foram detalhados, como: todo o histórico da tramitação do programa 
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emergencial no congresso nacional, as distorções geradas que o afastaram de uma concepção 

de “seguro receita”, e os impactos sobre as finanças do governo fluminense.  A título de 

ilustração, cabe assinalar que o valor para transferências aprovado no final para o Estado do 

Rio de Janeiro é 40% menor que o aprovado inicialmente na 1ª votação feita, e cabe lembrar 

que não será complementado por nenhuma autorização para qualquer medida de crédito.  

 

O resultado foi apenas ter se garantido um repasse de apenas R$ 2,5 bilhões com a LC 

173/2020. A isso se soma a uma compensação de perdas no Fundo de Participação Estadual - 

FPE que é pouco significativa no caso fluminense, da ordem de R$ 128,7 milhões. Portanto, o 

suposto “socorro” federal deixa descoberto uma perda em torno de - R$ 11,6 bilhões em 

relação à LOA 2020 e - R$ 8 bilhões frente resultado de 2019. Esse último valor se tornou a 

meta que a SEFAZ-RJ passou a perseguir nos últimos meses como desafio para conseguir 

fechar o exercício atual com maior segurança.  

 

Ao conjunto de problemáticas soma-se ainda aos desafios postos pelo RRF dado a 

necessidade de manutenção e renovação em setembro de 2020. Até março deste ano, havia 

uma discussão avançada no congresso nacional para revisar parte de seus dispositivos e que 

mais recentemente foi retomada com o PLP 101/2020 (lembrando que a base do regime é a lei 

complementar 159/2017 e qualquer mudança normativa depende de revisão em âmbito 

federal).  Segundo esse projeto em tramitação, há a proposta de ampliação do prazo de 

vigência do regime para 10 anos (a contar da nova adesão), ficando para a partir do segundo 

ano o início, escalonado, do pagamento do serviço da dívida pública. Havendo êxito, a nova 

lei atenderia um pleito do governo fluminense que, desde o ano passado, vem buscando 

negociar o alongamento do prazo de amortização da dívida e, assim, conseguir postergar o 

retorno do pagamento. 

 

Atualmente, o prazo de vigência é 3 anos com a possibilidade de solicitar renovação para 

mais 3 anos, mas já iniciando os pagamentos nesse segundo período. Ou seja, em 2020, o 
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governo fluminense já teria que pagar dívida com a União, mas a lei federal de socorro aos 

estados em função da Covid-19 suspendeu o pagamento até 31 de dezembro. De toda forma, 

terá que ser feito de forma crescente nos anos seguintes. Do exercício 2020, seriam R$ 5,3 

bilhões (já considerando o empréstimo junto ao banco BNP Paribas) e que terá que pagar 

parcela cheia da dívida em janeiro de 2021. 

 

O gráfico 11, retirado do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2021, um 

documento do governo estadual, mostra a preocupante evolução do serviço da dívida para os 

próximos anos, considerando a permanência e prorrogação do regime até 2023. Chama 

atenção que, mesmo sob a continuação da vigência do RRF, os desafios para os próximos 

anos são expressivos, conforme seguinte citação de trecho em suas páginas 255 e 256: “o 

serviço da dívida atinge seu maior valor, em 2024, com R$ 33,39 bilhões, sendo este 

montante, correspondente, aproximadamente, ao triplo do serviço da dívida antes da adesão 

do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal”.    

 

Gráfico 11 – Evolução estimada de serviço anual da dívida do Estado do Rio de Janeiro 

 

                   Fonte: PLDO 2021 

 

Se fora do RRF, o cenário é insustentável no curto prazo, e, com a continuação do regime, o 

cenário é desafiador no médio prazo, há questões que já merecem atenção desde já. Cabe 
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assinalar que seu conselho de supervisão ameaçou, em parecer de junho de 2020 (SEI 

10054/2020/ME), recomendar a expulsão do estado por julgar que o governo fluminense 

incorreu em 25 violações, o que totalizavam um valor de R$ 599,7 milhões que exigiriam 

medidas compensatórias que fossem efetivadas até setembro de 2020. A SEFAZ-RJ 

apresentou um conjunto de medidas em valor bem superior ao exigindo, mas sofreram parcial 

questionamento, sendo exigidas novas medidas que compensassem ainda R$ 32 milhões.  

 

Entre as medidas, destacam-se: a) o incremento de arrecadação do Fundo Orçamentário 

Temporário - FOT decorrente da promulgação da Lei do Repetro Industrialização (lei 

8.890/2020), que permite a concessão de benefício fiscal ao setor de petróleo e gás natural; b) 

a revisão “para cima” do impacto financeiro do Fundo Orçamentário Temporário; c) receitas 

extraordinárias decorrentes de recuperação tributária; e a mais polêmica d) a extinção ou 

bloqueio de reposição de vacância de mais de 10.300 cargos públicos no estado. Nem 

profissionais da Fundação Estadual de Saúde, na maioria médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, foram poupados. Na segunda leva de bloqueios para atender a solicitação 

adicional, este grupo representou 86% desses postos (697). A UERJ também sofreu com essa 

medida e seu impacto merece ser melhor discutido ao longo dos próximos anos, dado o 

decreto 47.114/2020 permitir que esses cargos possam continuar bloqueados até o fim da 

vigência do RRF, ou seja, caso haja renovação, até o final de 2023. 

 

Além disso, o conselho de supervisão do RRF em nenhum momento considerou os efeitos do 

cenário pandêmico para frustação de alguns resultados prometidos, apesar de citar no mesmo 

parecer antes referido (SEI 10054/2020/ME), um trecho do parecer SEI Nº 1105/2019/ME da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a seguinte redação:  

 

Embora haja o compromisso, tanto do ente quanto da União, de 
aprovarem um Plano de Recuperação que realisticamente 
preveja a recuperação fiscal do ente no prazo assinalado para o 
Regime de Recuperação Fiscal, pode ocorrer que fatores fora do 
controle dessas autoridades impeçam a concretização das metas 
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acordadas, o que eventualmente justificaria a prorrogação do 
Regime. 

 

Exemplo dessa falta de sensibilidade está no parecer seguinte do conselho (SEI Nº 

10054/2020/ME), no qual considera como violações, a exigir novas medidas compensatórias 

futuras, duas ações que são reflexos diretos do contexto pandêmico: a) concessão de adicional 

de 100% na pensão por morte para herdeiros de servidores que falecerem de Covid-19; b) 

auxílio para ressarcimento de despesas para o desenvolvimento e aplicação de ensino remoto 

por meio do Decreto n° 47.100/2020. Esse posicionamento é uma sinalização clara de uma 

série de constrangimentos ao governo estadual fluminense conseguir fazer tudo que poderia 

do ponto de vista de gasto público em um quadro que já carecia de medidas anticíclicas antes 

da pandemia e, a partir dela, mais ainda.  

 

Nesse contexto de constrangimentos, há um desafio de reconversão estrutural da UERJ para 

se adaptar às novas condições impostas pela pandemia, conforme disposto no AEDA 29/2020 

e no plano apresentado na CI PR-1 Nº 142. Evidentemente, esses desafios não estavam 

previstos na proposta orçamentária feita para o exercício 2020, e representando novas 

demandas exigem novas receitas. Do ponto de vista orçamentário, trata-se de diversas ordens 

de despesas, por exemplo: recursos de custeio como aquelas para adaptação aos novos 

protocolos sanitários, projetos de investimento para infraestrutura maior de eixos 

tecnológicos, e fontes para atividades finalísticas como novas modalidades de assistência 

estudantil frente o desafio de inclusão digital.  

 

Essa rota responsável de planejamento choca-se contra a inflexibilidade com que vem sendo 

conduzida a rota de ajuste fiscal, diretriz que muitas vezes endossa, ainda que questionável, 

um discurso sobre ser possível sempre “fazer mais com menos”.  Essa última rota está 

descrita em suas linhas gerais na contextualização feita até aqui e ganha contornos mais 

evidentes no duro contingenciamento no exercício 2020, merecendo uma análise que será 

apresentada no próximo capítulo, em sequência ao histórico de execução orçamentária. 
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Cabe registrar que, desde que a DIPLAN/UERJ tomou conhecimento dos desafios de 

reconversão estrutural, a diretoria vem mantendo colaboração continuada com os demais 

componentes da Administração Direta envolvidos, em particular por reconhecer que além do 

impacto sobre a execução orçamentária em 2020 haverá reflexos para o planejamento do 

exercício seguinte. Exemplo disso é a incorporação do valor orçado para contratação de 

pacote de dados por CHIP (SIM CARDs), e que será informado devidamente no capítulo IV 

na parte sobre fixação de despesa.  

 

É importante ponderar que não cabe a DIPLAN/UERJ antecipar demandas específicas, o que 

dependerá de discussões em andamento nas comissões e instâncias decisórias competentes da 

universidade. Especificamente, não cabe a esta diretoria intervir na definição das diretrizes 

estratégicas nem na definição de suas ações concretas (como o caso do CHIP), mas quando o 

planejamento institucional estiver definido oficialmente, sua equipe se mantém a disposição 

para oferecer assessoria técnica a fim de ajudar a compatibilizar com a realidade orçamentária 

atual e orientar alternativas para o exercício futuro.  

 

Nesse sentido, acertadamente, a CI PR-1 Nº 142, antes mencionada, aponta em sua página 9 

que: “a questão orçamentária, impactada pelo contingenciamento realizado pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro precisa ser revista, principalmente com a efetiva realização do 

repasse dos duodécimos orçamentários”. Como sinalização de desafio é um aspecto 

importante a assinalar da mesma forma que é fundamental não ser tomado como única 

premissa. Cabe avançar a discussão sobre um leque de alternativas para a viabilidade do plano 

com outras formas de financiamento como resoluções com secretarias para descentralizações 

de recursos, editais FAPERJ, projetos de lei específica, e via proposta de elaboração e 

execução de emendas parlamentares estaduais e/ou federais. 
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Cabe enfatizar que isso não afasta a luta política e a disposição da DIPLAN/UERJ de auxiliar 

no posicionamento institucional dentro do escopo de suas funções administrativas. É notório 

que a UERJ vem acompanhando e buscando contribuir no enfrentamento dos desafios do 

Estado do Rio de Janeiro, de modo que interpretações que não condizem com a realidade não 

serão aceitáveis, por exemplo, como qualquer suposição infundada de que a universidade 

esteja “fechada” no período de pandemia. No aspecto acadêmico, três pontos merecem ser 

ressaltados. Primeiro, não se paralisou os cursos de Ensino a Distância (EAD) que já vinham 

sendo oferecidos e que estão preservando seu período letivo atendendo mais de 7 mil alunos. 

Segundo, não é correto desconsiderar os esforços de mediação tecnológica crescentes mesmo 

com interrupção dos cursos presenciais, que é importante ressaltar, estão seguindo a 

orientação do próprio governo estadual. Terceiro, atividades em diversos laboratórios estão 

em funcionamento.  

 

No aspecto administrativo, aquela tese não se sustenta também. A suspensão de aulas 

presenciais não afasta a realização de uma série de atividades essenciais, por exemplo, como 

disposto no artigo 5º do AEDA 13/2020 da Reitoria da UERJ. Já o artigo 1º do AEDA 

22/2020 da Reitoria da UERJ listou todas as vedações às despesas não essenciais mostrando 

coerência com o esforço fiscal governamental. Após o reforço de contingenciamento 

realizado e dessas vedações aos gastos não essenciais, o argumento de que com aulas 

presenciais suspensas “não tem quase gasto nenhum” ignora despesas obrigatórias de caráter 

fixo e contínuo, e também significa condenar despesas essenciais a não realização. No caso da 

UERJ, inclusive várias atividades estão relacionadas diretamente ao combate da pandemia 

apesar de não lotadas diretamente no complexo de saúde. 
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Capítulo II – Instrumentos de planejamento estatal e sua relação 

com a UERJ 

 

2.1 – Os instrumentos de planejamento governamental 

 

A Administração Pública, responsável pela gestão dos recursos públicos, deve desenvolver 

ações que sejam planejadas e executadas de acordo com os objetivos previamente 

estabelecidos. O planejamento público é uma exigência constitucional. Assim, a Constituição 

Federal de 1988 elenca os instrumentos de planejamento governamental de elaboração 

obrigatória nas três esferas de governo.  

São eles: 

 

• Plano Plurianual (PPA); 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 

• Lei do Orçamento Anual (LOA). 

 

2.1.1 – Plano Plurianual (PPA) 

 

O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas do governo para todas as áreas de atuação 

(como educação, segurança e saúde...) a serem alcançados durante o período de sua vigência 

(de quatro anos). Para alcançar esses objetivos são criados programas, compostos por ações, 

com metas definidas para o período do plano. Os elementos estruturais do PPA são: os 

objetivos; as diretrizes; as metas; os programas; as ações; os produtos; os indicadores. 

Estrutura-se por meio de um conjunto de Programas, consolidadores de ações com objetivos 

em comum. Distintos setores de governo (unidades orçamentárias) podem apresentar 

programas em comum. É a ação que mobiliza recursos para entregar um bem ou serviço 

(denominado “produto”), que colabora para resolver ou atenuar determinado problema.   
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É obrigatório o alinhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei de Orçamento 

Anual – LOA aos objetivos do PPA. Assim, novas ações não previstas no PPA não podem ser 

realizadas, podendo acarretar sanções para o governante que as autorizou. 

 

2.1.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

Segundo o art. 165, § 2º da CF/88: 

 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.  

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a função de estabelecer quais os programas constantes 

do PPA serão considerados prioritários e que deverão ser executados no próximo exercício 

financeiro. Definidos os programas prioritários, a LDO relaciona as metas para as ações 

desses programas, que deverão ser executadas no período a que se refere a LDO. 

 

Outro papel importante da LDO é orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Nesse 

sentido a LDO exerce a função de elemento de planejamento intermediário entre o PPA e a 

LOA. Como a LDO enumera os programas prioritários para o próximo ano e define as metas 

para as ações desses programas, a LOA deverá prever os recursos (receitas) e alocá-los na 

execução dos programas prioritários definidos na LDO. 
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2.1.3 – Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento no qual são alocados os recursos 

necessários à consecução dos objetivos estabelecidos no PPA. É o orçamento público em 

sentido estrito, no qual as receitas a serem arrecadadas pelo Governo são previstas e suas 

aplicações (despesas) são fixadas. A LOA contém dotações para a execução dos programas de 

trabalho do PPA e tomados como prioritários na LDO. A LOA é o instrumento de 

planejamento Governamental responsável pela realização, ano a ano, dos objetivos, das 

diretrizes e das metas estabelecidas no PPA e os programas e ações deste ficam claramente 

identificados na LOA em virtude das classificações institucional e funcional exigidas pela 

Portaria SOF 42/99. 

  

2.1.4 – Normas específicas do Estado do Rio de Janeiro 

 

Obedecendo aos preceitos constitucionais, anualmente o Poder Executivo Estadual edita as 

normas para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária 

Anual – LOA. O projeto da LDO deve ser encaminhado pelo Poder Executivo à ALERJ até o 

dia 15 de abril de cada ano.  A ALERJ deve devolvê-lo para sanção até, no máximo, 17 de 

julho. A LDO ainda não foi aprovada, mas o projeto de lei nº 2397/2020 , de iniciativa do 

chefe do Poder Executivo, já foi remetido à ALERJ e contém os eixos prioritários e ações 

norteadoras da Administração Pública estadual para o exercício de 2021, conforme descrito 

abaixo: 

 

• Eixo I - Políticas setoriais que priorizem os segmentos da população mais afetados 

pela crise; 

• Eixo II - "Investimentos públicos que gerem dinamização econômica e estejam 

alinhados com as características da crise que enfrentamos"; 
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• Eixo III - "Melhorias e inovações em gestão que dotem o estado de maior capacidade 

de enfrentar a difícil situação fiscal" 

 

Todos os órgãos da estrutura do Estado do Rio de Janeiro deverão associar suas 

ações/produtos aos eixos prioritários elencados na LDO para que façam parte da Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2021. Além disso, ao longo dos quatro anos de 

vigência, cada PPA recebe até quatro revisões. As revisões antecedem a elaboração da 

proposta orçamentária de cada ano, haja vista a necessária correlação entre o PPA e a Lei 

Orçamentária Anual - LOA. A UERJ, como fundação da administração indireta do Estado do 

Rio de Janeiro, está vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – 

SECTI e suas iniciativas devem estar relacionadas com os macro objetivos do setor 

estabelecidos pela Secretaria. 

 

Através do Decreto Estadual nº 74.092 de 21 de maio de 2020 que “Dispõe Sobre a Revisão 

do Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro - PPA 2020-2023, Sobre a Elaboração da 

Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021, e dá Outras Providências” e da Resolução 

SECCG nº 97 de 21 de maio de 2020 que “ Institui a Agenda de Eventos para a Revisão da 

Programação do Plano Plurianual - PPA 2020/2023 e Para a Elaboração da Proposta 

Orçamentária do Exercício de 2021 e dá Outras Providências” a Secretaria de Estado da 

Casa Civil e Governança estabeleceu as ações e os prazos que disciplinam  a elaboração da 

proposta orçamentária para o exercício de 2021. Todos eventos que determinam a 

participação da universidade estão elencados na tabela 1, conforme segue: 
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Tabela 1 – Cronograma de eventos do planejamento governamental com participação 

da UERJ  

Data Evento PPA/ 
LOA 

Até 27/05 Envio da proposta setorial para revisão da programação do PPA. PPA 

26/05 a 17/07 
Elaboração e submissão dos Projetos de Investimentos no âmbito 
do Plano de Investimentos 

LOA 

Até 29/05 Envio da proposta setorial para revisão da programação do PPA PPA 

01/06 a 10/07 
Elaboração e submissão do Planejamento Orçamentário 
Detalhado 

LOA 

08/06 a 26/06 

Lançamento das informações no SIPLAG relativas à: 
ESTIMATIVA DA RECEITA - Detalhamento das rubricas de 
receita estimadas para 2021, 2022, 2023 e 2024 com as 
respectivas metodologias e memórias de cálculo. 
CADASTRAMENTO DE CONVÊNIOS, com execução prevista 
em 2021, 2022, 2023 e 2024. 

LOA 

Até 19/06 
Envio das iniciativas prioritárias que integrarão o Anexo de 
Metas e Prioridades da LDO 2021 

PPA 

Até 30/06 
Registro das alterações necessárias nos Indicadores de Resultado 
da programação em formulário próprio. 

PPA 

Até 03/07 
Lançamento no SIPLAG da proposta setorial relativa à revisão da 
estrutura da programação do PPA. 

PPA 

Até 15/07 
Lançamento no SIPLAG das informações relativas à 
quantificação de metas físicas e projeção de despesas do PPA. 

PPA 

Até 17/07 
Lançamento no SIPLAG da proposta setorial relativa às metas e 
prioridades da LDO 2020. 

PPA 

17/07 a 17/08 Lançamento dos Grupos de Gastos L3 e L9 no SIPLAG LOA 

10/08 a17/08 
Complementação e validação das informações no SIPLAG, 
relativas aos Grupos de Gastos L1, L2, L4, L5 e L6 

LOA 

10/08 a 17/08 Revisão de Legislação e Atribuições LOA 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro 
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2.2. – A inserção da UERJ em instrumentos de planejamento governamental 

 

2.2.1 – Programas do PPA 2020/2023 e ações específicas que a UERJ faz parte 

 

O Plano Plurianual 2020-2023 do Estado do Rio de Janeiro – PPA 2020/2023 está estruturado 

por meio de um conjunto de Programas, consolidadores de ações orçamentárias ou não 

orçamentárias com objetivos em comum. Distintos setores de governo (unidades 

orçamentárias) podem apresentar programas em comum. É a ação que mobiliza recursos para 

entregar um bem ou serviço (denominado “produto”), que colabora para resolver ou atenuar 

determinado problema ou aproveitar uma oportunidade.  

 

Na elaboração do PPA 2020-2023, o eixo estratégico de Governo em que a Universidade está 

inserida é o de Desenvolvimento Humano e Social. A Universidade foi incluída em  04 

(quatro) programas: Programa de Atenção à Saúde; Programa de Estruturação das Unidades 

de Saúde; Programa de Ensino Superior; Programa Infraestrutura das Unidades Educacionais 

Conforme esse novo desenho, as ações da Universidade foram rearranjadas e o PPA da UERJ 

apresenta a seguinte configuração: 

 

Programa de Atenção à Saúde: 

 

Ação: 4468 - Operacionalização do Complexo Universitário de Saúde 

 

Produtos: 

• Atendimento ambulatorial realizado 

• Cirurgia realizada 

• Transplante realizado 

• Órtese e prótese implantada 
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Programa de Ensino Superior: 

 

Ação: 2207 – Apoio à Residência na UERJ 

 

Produtos:  

• Bolsa de residência em saúde concedida 

• Bolsa de residência jurídica concedida 

 

Ação: 2258 – Integração UERJ e Sociedade 

 

Produtos: 

• Consultoria realizada 

• Curso de especialização realizado 

• Vaga em curso de especialização ofertada 

 

Ação: 2267 – Incentivo à Permanência Discente 

 

Produtos: 

• Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida 

• Bolsa de graduação concedida 

 

Ação: 2268 – Apoio à Formação do Estudante – UERJ 

 

Produtos: 

• Auxílio financeiro discente concedido 
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Ação: 3481 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

 

Produtos: 

• Oficina cultural realizada 

• Curso de graduação implantado 

• Mostra acadêmica realizada 

 

Ação: 4134 –Desenvolvimento Técnico e Científico 

 

Produto: 

•  Convênio Executado 

 

Programa Infraestrutura das Unidades Educacionais: 

 

Ação: 3106 - Ampliação e Reequipamento da UERJ 

 

Produtos: 

• Unidade de ensino superior equipada 

• Unidade de ensino superior ampliada 

• Unidade de ensino superior reformada 

• Capela Ecumênica do Campus Maracanã reformada 

• Centro Biomédico reformado 

• Centro Cultural do Campus Maracanã reformado 

• Obra de acessibilidade da Escola Superior de Desenho Industrial realizada 

• Faculdade de Educação da Baixada Fluminense - FEBF reformada 

• Faculdade de Tecnologia reformada 

• Instalação do Campus Maracanã modernizada 

• Instituto de Aplicação - CAp UERJ reformado 
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• Policlínica Piquet Carneiro reformada 

• Teatro Odylo Costa filho reformado 

• Faculdade de Formação de Professores - FFP reformada 

• Pavilhão Paulo de Carvalho reformado 

• Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha reformado 

• Unidade do Complexo Fonseca Teles reformada 

• Pavilhão João Lyra Filho reformado 

 

Programa de Estruturação das Unidades de Saúde: 

 

Ação: 2682 - Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto 

 

Produto: 

• Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado 

 

Ação: 3409 - Recuperação e Modernização do Complexo Universitário de Saúde 

 

Produtos: 

• Hospital Pedro Ernesto modernizado 

• Hospital Pedro Ernesto equipado 

 

2.2.2 – Tipos de despesas da UERJ que são contempladas no PPA 2020/2023 

 

Somente são elencadas no PPA as despesas finalísticas e as despesas com projetos que 

comporão os recursos alocados nas ações. São ações finalísticas as que são desenvolvidas 

para atender as atividades-fim da instituição. No caso de uma universidade, são nelas 

alocados os recursos para custeio e investimentos, visando tornar possível a continuação das 

atividades da tríplice missão: ensino, pesquisa e extensão. 
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As ações classificadas como projetos têm características específicas, limitadas no tempo com 

datas previstas para seu início e final, além de cronograma de realização para o seu 

acompanhamento. A seguir temos um breve resumo das ações da Universidade que constam 

do PPA: 

 

Apoio à Residência na UERJ 

 

Os programas de residência têm como finalidade a especialização dos profissionais após a 

conclusão de suas graduações, possibilitando acumular novas técnicas e tecnologias em 

benefício da população. Nesse sentido, a finalidade da ação é apoiar financeiramente os 

programas de residência na UERJ. 

 

Integração UERJ e Sociedade 

 

A UERJ detém inúmeras competências que necessitam de atividades específicas para sua 

disseminação. Isso é feito através dos programas de pós-graduação (lato e stricto sensu), além 

das atividades de extensão. Atividades de consultoria e prestação de serviços específicos são 

oferecidos, unindo competências acadêmicas com administrativas para atender às demandas 

sociais e econômicas da sociedade carioca - principalmente -, obtendo um pequeno adicional 

de recursos que se juntam àqueles oriundos do Tesouro estadual. 

 

Incentivo à Permanência Discente 

 

Fixar o estudante na Universidade, objetivando a conclusão de seu curso de graduação, 

buscando reduzir a evasão escolar. 

 

 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 039 

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

 
DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

Apoio à Formação do Estudante 

 

Melhorar a qualidade da formação dos alunos da UERJ. O cumprimento da grade curricular 

não é o suficiente para capacitar o aluno para o mercado de trabalho - seja na carreira 

acadêmica, carreira pública ou iniciativa privada. Para seu complemento, o aluno é 

incentivado a desenvolver atividades práticas relacionadas com sua graduação. Alguns cursos 

possuem, em sua grade curricular, disciplinas que envolvem trabalhos de campo ou práticas 

em laboratório ou salas de aula. Muitas dessas atividades, desenvolvidas externamente à 

UERJ, ocorrem em locais distantes das salas de aula, exigindo a concessão de auxílios para 

deslocamento, alimentação e, eventualmente, pernoite. 

 

Desenvolvimento Técnico e Científico 

 

Registrar as atividades de pesquisa e extensão financiadas com recursos de convênios, que 

podem ser acompanhadas por convênio, pela Fonte de Recursos Detalhada. Concentrar numa 

única ação as atividades desenvolvidas com recursos de convênios e as eventuais 

contrapartidas exigidas pelos cedentes. 

 

Ampliação e Reequipamento da UERJ 

 

Modernizar e ampliar as instalações universitárias para garantir o bom funcionamento das 

atividades da UERJ em ensino e pesquisa. Manter a capacidade de ensino e pesquisa, 

atualizando conhecimento que, na maioria das vezes, exige novos equipamentos e domínio de 

processos técnicos e tecnológicos. Adicionalmente, novos cursos de graduação e pós-

graduação precisam ser criados, em função da especialização natural que surge em vários 

ramos do conhecimento, exigindo novos cursos e processos. 
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Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

 

Ampliar a oferta com a criação de novos cursos e a abertura de novas vagas, nos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão. Criação de novos cursos e aumento de turmas em 

cursos há existentes, via concurso vestibular da UERJ, em paralelo ao dimensionamento dos 

recursos necessários para sua efetiva realização, como professores, técnicos, orçamentários, 

etc. O projeto considera que, para sua realização, é necessário do aporte de recursos 

adicionais. 

 

Operacionalização do Complexo Universitário de Saúde 

 

Garantir o pleno funcionamento do Complexo de Saúde Universitário (Hospital Universitário 

Pedro Ernesto e Policlínica Piquet Carneiro), possibilitando o exercício pleno das 

competências dominadas pelos profissionais de saúde que ali atuam. A ação registra a 

operação do HUPE e da PPC, que atende à população fluminense, recebendo recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS em retribuição às atividades de atendimento médico, cirúrgico 

e exames laboratoriais e de imagem realizadas pelo corpo médico e técnico do Complexo de 

Saúde.  

 

Recuperação e Modernização do Complexo Universitário de Saúde 

 

Recuperação dos prédios do complexo hospitalar do Hospital Universitário Pedro Ernesto - 

HUPE, atendendo também à recuperação das instalações elétricas/hidráulicas, de esgoto, 

gases, vácuo, em sua grande parte ainda contemporâneas à construção do Hospital, hoje 

operando de forma precária, não só pela obsolescência, mas também pelas modificações de 

layout que possibilitaram aumentar a capacidade instalada do HUPE, inclusive com a 

introdução de novas especialidades médicas e cirúrgicas. As redes lógica e de telefonia se 

ressentem de atualizações tecnológicas que possibilitem maior integração entre as diversas 
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áreas do hospital, otimizando processos e reduzindo burocracia. A aquisição de equipamentos 

médico-hospitalares é também uma necessidade permanente, pelo desgaste provocado pelo 

uso constante, sem intervalos regulares e, por conseguinte, sem agenda fixa para manutenção. 

 

2.2.2 – Ações e produtos da UERJ associados aos eixos prioritários do poder 

executivo estadual no projeto da LDO 2021 

 

Durante a construção (e revisões) do Plano Plurianual - PPA os órgãos e entidades da 

Administração Pública, em consonância com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

PLDO, associam suas ações e produtos aos eixos prioritários, definidos pelo Poder Executivo, 

para o exercício seguinte.  A tabela 2 apresenta quadro demonstrativo com as ações e 

produtos da universidade que, conforme sua natureza, foram associados aos eixos prioritários 

para o exercício de 2021.  

 

Tabela 2 – Ações e produtos da UERJ incluídos os eixos prioritários da LDO 2021 

Código 
Programa 

Programa Título 
Código 
Ação 

Produto 
Associação  

Eixo  
LDO 2021 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Unidade de ensino superior equipada Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Unidade de ensino superior ampliada Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Unidade de ensino superior reformada Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Centro Biomédico reformado Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Centro Cultural do Campus Maracanã 
reformado 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Obra de acessibilidade da Escola 
Superior de Desenho Industrial 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Faculdade de Educação da Baixada 
Fluminense (FEBF) reformada 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Faculdade de Tecnologia reformada Eixo II 
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0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Instalação do Campus Maracanã 
modernizada 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Instituto de Aplicação - CAp UERJ 
reformado 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Policlínica Piquet Carneiro reformada Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Teatro Odylo Costa Filho reformado Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Faculdade de Formação de Professores 
(FFP) reformada 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Pavilhão Paulo de Carvalho reformado Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha 
reformado 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Unidade do Complexo Fonseca Teles 
reformada 

Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 Pavilhão João Lyra Filho reformado Eixo II 

0441 
Infraestrutura das 

Unidades Educacionais 
3106 

Restaurante Universitário da FEBF 
Implantado 

Eixo II 

0442 Ensino Superior 2207 Bolsa de residência em saúde concedida Eixo I 
0442 Ensino Superior 2267 Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida Eixo I 
0442 Ensino Superior 2267 Bolsa de graduação concedida Eixo I 

0460 
Estruturação das 

Unidades de Saúde 
2682 

Hospital Universitário Pedro Ernesto 
operacionalizado 

Eixo I 

0460 
Estruturação das 

Unidades de Saúde 
3409 

Centro de Referência de Narcolepsia 
Construído 

Eixo II 

0460 
Estruturação das 

Unidades de Saúde 
3409 

Complexo Universitário de Saúde 
modernizado 

Eixo II 

0460 
Estruturação das 

Unidades de Saúde 
3409 

Complexo Universitário de Saúde 
equipado 

Eixo II 

0461 Atenção à Saúde 4468 Transplante realizado Eixo I 
0461 Atenção à Saúde 4468 Atendimento ambulatorial realizado Eixo I 
0461 Atenção à Saúde 4468 Cirurgia realizada Eixo I 
0461 Atenção à Saúde 4468 Órtese e prótese implantada Eixo I 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Nota: segundo a PLDO 2021, o Eixo I é: “políticas setoriais que priorizem os segmentos da 
população mais afetados pela crise”, e o Eixo II é: “investimentos públicos que gerem 
dinamização econômica e estejam alinhados com as características da crise”. 
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2.2.4 – Implantação pelo planejamento governamental de indicadores de 

resultado a partir do PPA 2020-2023 

 

Uma das inovações que o Plano Plurianual 2020-2023 incorporou foi a implantação dos 

indicadores de resultado. Cabe ressaltar que os indicadores são utilizados ao longo de todo o 

ciclo de vida de um programa. O Plano Plurianual, que é o instrumento de planejamento de 

médio prazo, e que engloba o conjunto de programas e ações governamentais que serão 

executados nos quatro anos subsequentes, dispensará maior atenção aos indicadores de 

resultado, capazes de sinalizar as consequências concretas das ações executadas e dos bens e 

serviços ofertados. O foco no uso de indicadores de resultados consiste em medir a 

efetividade de Programas e Ações, ou seja, os efeitos decorrentes da sua implementação. 

 

Abaixo demonstramos alguns indicadores de resultado em produtos da universidade inseridos 

no planejamento governamental: 

 

Ação: Incentivo à Permanência Discente. 

 

• Denominação do Indicador: Número de discentes atendidos pelo Incentivo à 

Permanência. 

• Descrição do Indicador: Fixar o estudante na Universidade, objetivando a conclusão 

de seu curso de graduação. 

• Fórmula de cálculo: Somatório de estudantes atendidos com incentivo à permanência. 

• Unidade de medida: Unidade. 

• Periodicidade de Mensuração: Mensal. 

• Linha de base: 6.100 

• Meta 2020: 9.200 

• Meta 2021: 9.200 

• Periodicidade de revisão da meta: Anual 
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• Fonte de coleta/geração: Registros administrativos da Coordenação do Programa. 

 

Ação: Apoio à Residência na UERJ 

 

• Denominação do Indicador: Número de residentes na UERJ 

• Descrição do Indicador: Registro do número de residentes que participam dos 

programas de pós-graduação na área de saúde e jurídica, contribuindo para a formação 

e aperfeiçoamento profissional. 

• Fórmula de cálculo: Somatório de residentes na UERJ 

• Unidade de medida: Unidade 

• Periodicidade de Mensuração: Mensal  

• Linha de base: 820 

• Meta 2020: 870 

• Meta 2021: 870 

• Periodicidade de revisão da meta: Anual 

• Fonte de coleta/geração: Registros administrativos das Coordenações dos Programas. 

 

2.3 – Síntese da execução orçamentária da UERJ a partir da LOA e o conjunto de 

restrições mais imediatas 

 

2.3.1 – Breve histórico das despesas e restrições orçamentárias segundo recursos 

do tesouro estadual 

 

Buscando maior transparência e auxílio para melhor compreensão das informações referentes 

à execução orçamentária da universidade, destacamos a evolução das despesas de custeio e 

investimentos em um período de tempo de vinte anos. Utilizamos como base de dados às 

despesas liquidadas, ou seja, aquelas em que os serviços foram prestados, e encontram-se 

prontas para o pagamento. 
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O gráfico 12 apresenta a evolução do custeio executado com recursos através da Fundação 

Universidade do Rio de Janeiro. Nota-se que o valor girava em torno de R$ 50 milhões antes 

da gestão Sérgio Cabral (2007-2014), e houve um aumento de forma continuada na maior 

parte nesse governo. Por exemplo, no terceiro ano dessa gestão (2009), o valor dobra perante 

o primeiro ano dela (2007). Se a comparação for com o penúltimo ano (2013), a variação já 

seria de 166%.  

 

Gráfico 12 – Custeio executado da UERJ a partir de recursos da Fundação 

Universidade do Rio de Janeiro (R$ valores nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

Nota: Liquidado – Recursos do Tesouro 

 

O último ano dessa gestão referida é marcado pela renúncia do governador no final do 1º 

trimestre e o início da gestão de Luiz Fernando Pezão, que, ganhando a eleição, passa ser o 

governador por mais um ciclo. A gestão Pezão (2014-2018) inaugura um período de inflexão 

negativa nessa tendência, que chegará crítico em 2016 no seu ponto quando o custeio 
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executado com recursos através da Fundação Universidade do Rio de Janeiro retornou a 

valores inferiores a 2012. Só em 2018 ultrapassou-se o valor de 2013, até então o maior da 

série histórica. É importante destacar que os últimos três anos vêm ocorrendo uma variação 

anual positiva e sempre acima de 20% ao ano. 

 

Conforme já demonstrado em momentos anteriores, a universidade realiza a gestão de 

recursos advindos de outras Unidades Orçamentárias - UO, com maior relevância para 

aqueles oriundos do Fundo Estadual de Saúde – FES, que concentra as despesas com o 

HUPE, e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

– FAPERJ, que arca com as bolsas de produtividade. Esses recursos juntos reforçam 

significativamente o orçamento total. Em alguns anos, especificamente 2006 e 2007, o custeio 

executado por recursos dessas duas fontes somadas até ultrapassou o valor de recursos através 

da Fundação Universidade do Rio de Janeiro. No último ano, 2019, o custeio executado com 

recursos das duas outras fontes somadas foi próximo a R$ 223,5 milhões, e o custeio 

executado com recursos através da Fundação Universidade do Rio de Janeiro foi R$ 278,7 

milhões. 

 

Apesar da importância dessa outras fontes, elas também sofreram períodos de instabilidade 

em sua trajetória. O gráfico 13 apresenta, em valores nominais, a evolução do custeio 

executado com recursos do Fundo Estadual de Saúde – FES. Nota-se que também na gestão 

Sérgio Cabral houve um aumento, ainda que não continuado e menos intenso, no custeio 

executado com recursos através da Fundação Universidade do Rio de Janeiro. Após a subida 

mais significativa entre 2011 e 2013, manteve-se gravitando em torno de um mesmo patamar 

inclusive na gestão seguinte de Pezão (única exceção foi 2015). Rompe-se esse padrão e 

retorna uma tendência de subida nos dois últimos anos, 2018 e 2019, respectivamente, com 

variações anuais positivas consideráveis de 52,2% e 36,4%.    
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Gráfico 13 – Custeio executado da UERJ a partir de recursos do Fundo Estadual de 

Saúde – FES (R$ valores nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

Nota: Liquidado – Recursos do Tesouro 

 

O gráfico 14 apresenta, em valores nominais, a evolução do custeio executado com recursos 

da FAPERJ. Nota-se que também na gestão Sérgio Cabral houve um aumento num padrão 

também não continuado como o FES, mas ainda menos intenso que ele. Após a subida mais 

significativa em 2011 e 2012, manteve-se gravitando em torno de um mesmo patamar 

inclusive na gestão seguinte. A instabilidade foi muito demarcada na gestão Pezão, com dois 

repiques de aumento em 2014 e 2016, e uma desabada sem precedentes em 2017 que retoma 

ao nível de 2004. Os últimos dois anos são marcados por uma retomada ao patamar que vinha 

tendo antes de 2017 seguida de uma evolução positiva bem modesta. Entre 2018 e 2019, a 

variação anual foi de apenas 3,3%.  
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Gráfico 14 – Custeio executado da UERJ a partir de recursos da FAPERJ (R$ valores 

nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

Nota: Liquidado – Recursos do Tesouro 

 

O gráfico 15 demonstra a utilização em custeio de recursos somando recursos somados das 

fontes Fundação UERJ, FES e FAPERJ. Cabe pontuar que, até 2000, o custeio era executado 

só com recursos através da Fundação Universidade do Rio de Janeiro. Passou-se a dispor 

também, a partir de 2001, de recursos da FAPERJ e, a partir de 2002, de recursos do FES. Ou 

seja, a partir de 2002, que a UERJ passa a contar com as três fontes de recursos do Tesouro. 

Pode-se demarcar quatro períodos bem definidos: 

 

A. Fase de expansão lenta (quase estacionária) até 2006. 

B. Fase de expansão rápida entre 2007 e 2013. 

C. Trajetória irregular entre 2014 e 2017.  

D. Nova expansão rápida em 2018 e 2019, respectivamente, 36,1% e 24,8%  
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Gráfico 15 – Custeio total executado da UERJ a partir de recursos somados da 

Fundação Universidade do Rio de Janeiro, do FES e da FAPERJ (R$ valores nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

Nota: Liquidado – Recursos do Tesouro 

 

A evolução da despesa com pessoal encontra-se demonstrada abaixo no período de 2011 a 

2019. Ao longo desse período, seu crescimento médio foi de aproximadamente de 10% (dez 

por cento). Conforme gráfico 16, houve momentos de maior variação, por exemplo, 2014 

onde foi reformulado o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UERJ – PCC,  2015 ano de assinatura do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) e 2018 onde ocorreu o pagamento dos atrasados do PCC dos Técnicos. 

Merece ainda registro a redução das despesas com pessoal em 2017 em função da grave crise 

financeira que atingiu o Estado. Segundo gráfico 17, destaca-se a evolução das despesas de 

pessoal do Hospital Universitário Pedro Ernesto – HUPE. Ressaltamos que essas despesas são 

custeadas pelo Fundo Estadual de Saúde – FES. Observa-se comportamento da curva muito 

semelhante ao comportamento da curva com despesas de pessoal da UERJ. 
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Gráfico 16 – Despesa com pessoal da UERJ com recursos da Fundação Universidade do 

Rio de Janeiro (R$ valores nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

 

Gráfico 17 – Despesa com pessoal da UERJ com recursos do Fundo Estadual de Saúde – 

FES (R$ valores nominais) 

 

Fonte: SIG e SIAFE-Rio 
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A seguir o gráfico 18 com o total das despesas de pessoal da UERJ, onde são somados os 

dispêndios com recursos provenientes da Fundação UERJ e do FES. Comparando com o 

gráfico 14 sobre custeio total executado, nota-se algumas diferenças em sua evolução. No 

período recente, enquanto o custeio total executado é pró-cíclico e assim segue mais de perto 

a evolução das finanças estaduais, a trajetória da despesa com pessoal é mais influenciada 

pela defesa dos diretos trabalhistas e suas conquistas específicas. Portanto, nesse último caso, 

o que há são mudanças para patamar superiores em anos específicos (por exemplo, 2014 e 

2015 com reflexos em 2016, e novamente 2018) seguidas de situação estacionária (2017 e 

2019).  Chama atenção no último ano, 2019, a discrepância na variação anual do custeio total 

executado e da despesa total com pessoal, respectivamente, 24,8% e 0,8%. 

 

Gráfico 18 – despesa total com pessoal da UERJ, a partir de recursos da Fundação 

Universidade do Rio de Janeiro e do FES (R$ valores nominais) 

 

                Fonte: SIG e SIAFE-Rio 
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realizada por vários anos, apesar de permitida pelo RRF, e já acumulando uma deterioração 

do poder aquisitivo não desprezível. De todo modo, cabe ponderar que a proposta 

orçamentária da universidade não tem a possibilidade legal de assumir a iniciativa de sanar 

esse problema, o que depende de norma acessória estadual (como, por exemplo, um projeto 

de lei) para ser recepcionada na proposta.  

 

Em relação às despesas com investimentos percebemos que ao longo dos anos é pouco 

significativa, havendo um incremento nessas despesas de forma bem esporádica. Como 

mostram os gráficos 19 e 20, somente nos dois últimos anos, 2018 e 2019, houve um aumento 

da execução sem precedentes na série histórica. Manter esse patamar alcançado é algo 

importante diante dos vários anos de aportes insatisfatórios e da necessidade de montante 

maior de investimentos a fim de se recuperar os equipamentos do parque universitário.  

 

Gráfico 19 – Investimento executado da UERJ com recursos da Fundação Universidade 

do Rio de Janeiro (R$ valores nominais) 

 

         Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

Nota: Liquidado – Recursos do Tesouro 
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Gráfico 20 – Investimento total executado da UERJ, a partir de recursos da Fundação 

Universidade do Rio de Janeiro, do FES e da FAPERJ (R$ valores nominais) 

 

     Fonte: SIG e SIAFE-Rio 
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planejamento na universidade para essas discrepâncias serem minimizadas e se possa disputar 

os recursos necessários com mais eficácia.  

 

A DIPLAN/UERJ vem buscando enfrentar esse desafio estratégico já na consulta realizada 

para a proposta orçamentária 2021. É certo que um projeto dessa magnitude, que a construção 

de um operacional a partir de novas práticas relacionais, oferta de capacitações e adoção de 

novas rotinas gerenciais construídas de forma interativa é um processo gradativo, e que o 

contexto pandêmico cria uma série ainda maior de limitações. Diante disso, é inegável que se 

esperam seus efeitos positivos mais evidentes nos próximos anos, mas não se abriu mão de já 

iniciá-lo em uma estrutura mais participativa e sistêmica através da Rede UERJPLAN  

institucionalizada pelo AEDA 30/2020. Nesse sentido, no próximo capítulo, será abordada 

essa questão diante do desafio de integração entre planejamento e orçamento. 

 

Primeiramente, apresenta-se a análise apenas para recursos através da Fundação Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, se desconsidera recursos do FES e da FAPERJ em 

virtude de não permitirem comparação com a proposta orçamentária aprovada pelo 

CONSUN. As tabela 3 e 4 fazem essa comparação com os orçamentos iniciais de cada ano e a 

execução desse orçamento usando-se o valor liquidado como referência, respectivamente, em 

valores nominais e valores reais (ou seja, descontada a inflação pelo IPCA). Nota-se que a 

dotação inicial, de fato o orçamento a ser executado em cada exercício, segue um padrão 

temporal mais claro ao contrário da proposta orçamentária aprovada no CONSUN que tem 

uma trajetória bem mais irregular.  

 

Cabe reconhecer, e fica bem visível na análise da tabela 4, um esforço de aproximar 

gradativamente a proposta aprovada no CONSUN da tendência da dotação orçamentária. Por 

exemplo, em 2014, tivemos uma diferença de R$ 2,05 bilhões, enquanto em 2019, essa 

diferença foi de apenas 123,7 milhões. Todavia, se nota alguns “overshootings”, ou seja, anos 

em que se volta a descolar significativamente. Por exemplo, é o caso de 2017 no qual se 
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desvia dessa trajetória de aproximação e a diferença salta para R$ 1,33 bilhões. É provável 

que a proposta orçamentária de 2017 deva ter refletido um conjunto de demandas acumuladas 

no contexto de grave crise financeira governamental que atingiu seu auge no ano anterior.  

 

Essa questão deve servir de alerta para a proposta orçamentária 2021. Diante dos novos 

desafios orçamentários em um contexto pandêmico, uma série de novas demandas exigem 

novas receitas e o governo estadual sofre restrições fiscais não desprezíveis (como discutido 

no capítulo I). Isso redobra o cuidado em ações de priorização bem definidas e com diretrizes 

estratégicas claras, e que, a medida do possível, precisam estar refletidas na proposta 

orçamentária aprovada no CONSUN. Afinal, segundo a análise da série histórica, uma 

descolagem muito expressiva dela da trajetória da dotação atualizada vem tendendo a não 

produzir efeitos, e pode gerar uma frustação de expectativas na capacidade de pleno 

atendimento a partir da execução.  

 

Cabe ainda sinalizar uma diferença relevante de interpretação quando se compara a dotação 

inicial em valores nominais e reais. Segundo tabela 3, em valores não deflacionados, nota-se 

uma expansão continuada com exceção do ano de 2016. Contudo, a evolução da dotação 

atualizada deflacionada (tabela 4) revela que são semelhantes os valores para 2015 e 2019 

(respectivamente, R$ 1.183,2 milhões e R$ 1.184,9 milhões) e, entre os dois anos, ocorreu 

uma queda abrupta em 2016 seguida de uma gradativa recuperação nos anos seguintes. 

Portanto, só na dotação inicial para o atual exercício, 2020, que se teve de fato um aumento 

mais significativo do patamar orçamentário perante 5 anos atrás.  

 

Contudo, e como se verá em maior detalhe na próxima seção, essa perspectiva mais favorável 

passa a ser revista ao longo da execução desse ano devido às restrições colocadas por um 

acúmulo de contingenciamentos. Mais uma vez, isso deixa claro como a proposta de 

aprofundar a cultura do planejamento na universidade se torna essencial. O desafio não é só a 

qualificação continuada da proposta e isso ser mais compatível à definição da dotação inicial, 
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mas também a capacidade de execução com prioridades claras para obter melhores resultados 

frente às disputas por liberação de empenho (e consequente liquidação) ao longo do ano. 

 

Tabelas 3 – Evolução da proposta orçamentária aprovada no CONSUN, da dotação 

inicial e da execução através de recursos da Fundação UERJ, valores nominais  

Ano PO aprovada 
pelo CONSUN 

Dotação 
Inicial 

Execução 
(liquidado) 

2014 2.346.977.254 790.113.830 790.067.374 

2015 1.672.321.568 991.386.181 924.516.029 

2016 1.261.441.951 965.166.951 947.227.788 

2017 2.231.745.017 1.003.045.793 993.449.746 

2018 1.370.060.342 1.120.449.403 1.111.741.690 

2019 1.308.672.294 1.184.933.093 1.139.989.675 

2020 1.757.310.122 1.266.838.470 
 

    Fonte: SIG e SIAFE-Rio 

    Nota: apenas recursos do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
 

Tabelas 4 – Evolução da proposta orçamentária aprovada no CONSUN, da dotação 

inicial e da execução com recursos através da Fundação UERJ, valores reais 

(deflacionados pelo IPCA)  

Ano 
PO aprovada 

pelo CONSUN 
Dotação 
Inicial 

Execução 
(liquidado) 

2014 3.094.586.440 1.041.797.717 1.041.736.462 

2015 1.995.928.167 1.183.226.743 1.106.416.722 

2016 1.407.211.912 1.076.699.907 1.056.687.726 

2017 2.421.739.496 1.088.437.790 1.078.024.805 

2018 1.428.866.075 1.168.557.691 1.159.476.098 

2019 1.308.672.294 1.184.933.093 1.139.989.675 

2020 1.757.310.122 1.266.838.470   

Fonte: SIG e SIAFE-Rio      
Nota: Apenas recursos do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Valores atualizados até o mês 
de maio/2020 através da calculadora do cidadão no sitio do Banco Central do Brasil. 
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As tabelas 5 e 6 passam a levar em consideração as dotações orçamentárias geridas pela UERJ 

como um todo, ou seja, nelas incluídas os recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde - 

FES e FAPERJ. Respectivamente, as tabelas estão em valores nominais e valores reais (ou 

seja, descontada a inflação pelo IPCA). Chama atenção a importância que essas outras fontes 

possuem. Por exemplo, segundo tabela 6, sustentou o mesmo patamar de orçamento nos anos 

de 2016 e 2017, compensando em boa parte a retração nos recursos através da Fundação 

UERJ. Além disso, deram um salto em 2018.  

 

Isso sugere um desafio de maior planejamento sobre uma gestão integrada de orçamentos. 

Apesar de terem origem em provisão orçamentária de outras instituições, esses recursos 

repassados são alternativas na execução e que devem ser levadas em consideração frente a 

limitações na própria expansão da dotação inicial diretamente à universidade. Por exemplo, 

em 2020, os valores não são muito divergentes se comparar o orçamento aprovado no 

CONSUN para unidade orçamentária Fundação UERJ com a dotação orçamentária gerida 

pelas UERJ como um todo, então considerando recursos através da Fundação UERJ, FES e 

FAPERJ (respetivamente, R$ 1.757,3 milhões e 1.770,7 milhões). 

 

Tabela 5 – Evolução da dotação inicial e da execução com recursos através das 

Fundação UERJ, FES e FAPERJ, valores nominais  

 

 

 

 

 

 

                
Fonte: SIG e SIAFE-Rio   
Nota: apenas recursos do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 

Ano 
Dotação  
Inicial 

Execução  
(liquidado) 

2014 1.002.722.884 1.184.301.262 
2015 1.331.621.575 1.345.640.374 
2016 1.384.335.988 1.357.816.806 
2017 1.438.836.697 1.385.211.832 
2018 1.494.657.812 1.610.642.955 
2019 1.769.099.835 1.657.022.287 
2020 1.770.663.705   
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Tabela 6 – Evolução da dotação inicial e da execução com recursos através das 

Fundação UERJ, FES e FAPERJ, valores reais (deflacionados pelo IPCA)    

Ano Dotação 
Inicial 

Execução 
(liquidado) 

2014 1.322.131.535 1.561.550.126 

2015 1.589.300.204 1.606.031.744 

2016 1.544.307.363 1.514.723.672 

2017 1.561.328.750 1.503.138.655 

2018 1.558.833.337 1.679.798.487 

2019 1.786.552.182 1.657.022.287 

2020 1.770.663.705   

Fonte: SIG e SIAFE-Rio      

Nota: Apenas recursos do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Valores atualizados até o mês 
de maio/2020 através da calculadora do cidadão no sitio do Banco Central do Brasil. 
 

Além dos desafios orçamentários enfatizados anteriormente, há ainda o desafio de lidar na 

execução com passivos consideráveis em Restos a Pagar. Contudo, essa questão já é de 

administração financeira, logo, sob competência operacional da DAF/UERJ. Conforme a Lei 

nº 4.320/64 resultam de despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, ou 

seja, até o encerramento do exercício financeiro. Constituem obrigações a pagar do exercício 

seguinte. São classificados como processados - RPP (despesas liquidadas) ou não processados 

- RPNP (despesas não liquidadas), conforme o estágio de execução da respectiva despesa.  

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto 47.121 de 16 de junho de 2020 

regulamentou a Necessidade de Registros da CGE-RJ dos Processos de Reconhecimento de 

Despesas de Exercícios Anteriores - DEA e Pagamento de Despesas Inscritos em Restos a 

Pagar- RP. Tal norma objetiva dar mais transparência ao processo de reconhecimento de 

despesas de exercícios anteriores como também proporcionar ao Poder Executivo acompanhar 

a efetividade das políticas de contenção dos gastos públicos face ao Regime de Recuperação 

Fiscal. Estabelece que o envio das informações relativas ao reconhecimento de Despesas de 
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Exercícios Anteriores - DEA, Termo de Ajuste e Reconhecimento de Dívida, ocorrerão antes 

da assinatura pelo Ordenador de despesas do órgão.  

 

É inegável que o desafio orçamentário, sob competência operacional da DIPLAN/UERJ, 

exige atenção à solução financeira para o atendimento de demandas identificadas desde a 

proposta orçamentária aprovada pelo CONSUN. Por essa razão, a diretoria mantém o 

monitoramento. A título de ilustração, a tabela 7 apresenta o histórico das inscrições e o saldo 

ainda a pagar de Restos a Pagar Processados – RPP para cada um dos últimos exercícios. No 

caso apenas recursos do tesouro, conforme consulta realizada em 07 de julho de 2020. Em 

síntese, gerou-se um pouco de mais R$ 295,0 milhões de RPP nos últimos 5 exercícios e já foi 

pago algo próximo de 2/3 desse montante, mas há ainda quase R$ 105,5 milhões por saldar. 

 

Tabela 7- Saldos restantes de restos a pagar processados por exercício 

Exercício RPP 
Inscrito 

RPP 
ainda a pagar 

2015 29.355.587,61 5.190.152,75 
2016 53.472.145,67 15.630.473,30 
2017 97.652.074,84 20.391.018,49 
2018 48.049.866,64 11.473.503,76 
2019 66.569.860,04 52.783.085,05 

Total Geral 295.099.534,80 105.468.233,35 

                                    Fonte: SIG e SIAFE-Rio 
 

Cabe ressaltar que, apesar de ser algo que cria dificuldades e muitas vezes posterga uma 

solução financeira por anos, não é possível fazer a relação do enfrentamento dessa questão 

com a elaboração da proposta orçamentária de exercícios seguintes. Afinal, todo orçamento é 

anualizado, não sendo legalmente permitido reservar recursos para qualquer despesa não 

realizada de exercício anterior. Todas as pendências terão que ser resolvidas por iniciativa da 

DAF/UERJ junto à SEFAZ-RJ que é a responsável pelos pagamentos, inclusive, aqueles em 

atraso.  
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2.3.2 – Resumo da situação orçamentaria atual a partir dos contingenciamentos 

acumulados no exercício 2020 

 

Para finalizar esse capítulo, seguirá uma breve avaliação da situação orçamentária atualizada 

para o exercício 2020, com a ressalva que essa avaliação foi finalizada pela DIPLAN/UERJ 

em 17 de junho de 2020 (quando foi apresentada a Reitoria). Embora ainda com dificuldade 

de se efetuar uma projeção segura da execução orçamentária, dada a instabilidade trazida pela 

pandemia do COVID-19, apresenta sinteticamente o quadro geral segundo grandes grupos de 

despesa. A análise conjunta das tabelas 8 e 9 oferecem um comparativo, sugerindo que há um 

novo e desafiador cenário que torna importante alertar sobre os pontos críticos. Cabe ressaltar 

que as informações se referem apenas aos recursos do tesouro estadual para Fundação UERJ, 

ou seja, a UO 4043-UERJ, nas fontes 100 - Ordinários provenientes de impostos e 122 - 

Adicional do ICMS (Apoio ao Combate à Pobreza). Portanto, não foram considerados, nesta 

apresentação, os recursos próprios, nem os recursos oriundos da FES (custeio do HUPE) nem 

da FAPERJ (apoio científico). 

 

O forte contingenciamento existente (decretos 46.931/2020 e 46.998/2020) e seus 

desdobramentos foram de 20,9% nas fontes selecionadas do Tesouro decorridos mais de 5 

meses do exercício 2020. Situação bastante dispare do resultado para todo o exercício anterior 

que foi de apenas 3,5%. Nesse sentindo, não é exagero enfatizar que se, no exercício anterior, 

os desafios principais eram mais de ordem operacional no processo de empenhamento em 

diante no ordenamento de despesas, ao contrário, atualmente, os desafios principais são de 

ordem orçamentária e nas restrições impostas sobre as despesas autorizadas, logo, anterior à 

administração financeira.  

 

É importante destacar que ainda não ter ocorrido a implementação plena dos repasses 

financeiros referentes aos duodécimos agravam o problema. Em particular, deixando em risco 

a autonomia universitária em sua dimensão financeira. Se esse direito constitucional estivesse 
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sendo respeitado, isso permitiria que as próprias instituições universitárias estaduais 

limitassem o empenho e a movimentação financeira das suas despesas discricionárias de 

acordo com a frustração de arrecadação. Do mesmo modo, isso poderia garantir que não 

fossem objeto de limitação ou contingenciamento as despesas das instituições universitárias 

estaduais com pessoal e encargos, bem como aquelas ressalvadas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias ou pela Lei Orçamentária Anual. Inversamente, como fica evidente nos 

contingenciamentos perpetrados no atual exercício, o Poder Executivo que definiu por ato 

próprio sobre quais grupos de despesas recairiam os contingenciamentos, inclusive sobre as 

despesas obrigatórias.   

 

Pessoal e Encargos Sociais (L1): 

 

Inclui as folhas de pagamento de pessoal efetivo e cargos comissionados, benefícios e 

encargos patronais. Pela análise do comportamento da folha de pessoal, não havendo grandes 

alterações salariais, estima-se para dados de hoje, que não há orçamento disponibilizado para 

garantir o mês de dezembro e parte do 13º salário dos servidores, em virtude do 

contingenciamento de 5,7%. Cabe inclusive destacar que se deixou o orçamento autorizado 

para 2020 inferior à despesa executada em 2019. Portanto, não se está totalmente livre da 

possibilidade de atrasos salariais, mas também não há evidência de que o problema é para os 

próximos meses (considerando valores até então contingenciados). A DIPLAN/UERJ 

continuará a acompanhar as execuções destas despesas até setembro, quando informará à Casa 

Civil o reforço necessário para fechar o exercício.  

 

Manutenção da UERJ (L2):  

 

Neste grupo ficam os grandes contratos, quais sejam, de limpeza, mão-de-obra terceirizada, 

vigilância, manutenção de elevadores, manutenção predial, e demais contratos que atendem a 

toda a Universidade, bem como obras de manutenção corretiva e preventiva, SIDES, 
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materiais de consumo, entre outras despesas abrangendo toda a Universidade. Comparando as 

Em 2019 se executou R$ 124,4 milhões e, para este ano, só foram autorizados R$ 79,2 

milhões. Uma diferença considerável para 2020, agravada pelo contingenciamento de 40%. 

Por essa razão a importância de maior esforço de priorização, colocando em primeiro lugar a 

preservação dos postos de trabalho.     

 

Despesas Obrigatórias (L3):  

 

Incluem-se aqui os diversos Tributos, precatórios de pequeno valor, despesas bancárias, etc... 

O contingenciamento de 67% levou a DIPLAN a solicitar à Casa Civil, parte do 

descontingenciamento, já para empenhar as despesas do mês de maio, o que já foi concedido. 

A não quitação de INSS, PASEP e demais tributos, poderá acarretar a inclusão da UERJ no 

CADIN, o que impediria, por exemplo, a assinatura de convênios com a União, entre outras 

sanções. Por esse motivo espera-se obter, do Estado, conforme aconteceu em maio e junho, a 

continuação do descontingenciamento paulatinamente, nos meses seguintes, para estas 

despesas. 

 

Atividades Finalísticas (L4): 

 

A este grupo pertencem três grandes ações, voltadas para os alunos, quais sejam, Apoio à 

Residência na UERJ, Incentivo à Permanência Discente, e Apoio à Formação do Estudante. 

Aqui se incluem as despesas com bolsas de residentes em saúde, bolsas concedidas a cotistas, 

bolsas do CETREINA e outras bolsas diversas, prestação de serviços diversos, professores 

substitutos, material para distribuição gratuita a alunos cotistas, diárias, ajudas de custo a 

trabalhos de campo curriculares, etc., distribuídos em duas fontes de recursos: Fonte 100 e 

122.   
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A Fonte 122 não teve contingenciamento, porém a preocupação é que esta fonte de recursos 

não pode ser utilizada para qualquer aplicação, visto haver lei específica para sua utilização 

(ações de combate à pobreza). Por outro lado a Fonte 100 foi muito prejudicada, com um 

contingenciamento de 29,2%, correspondente a R$ 33,1 milhões.   

 

A tabela 10 permite um maior detalhamento da questão. Nota-se uma restrição bem 

significativa no comparativo do exercício 2019 e 2020 (até o momento). Especificamente em 

2020, mantendo-se as despesas pelo valor maior das realizadas de janeiro a maio nestas três 

ações, projeta-se uma despesa até ao final do ano que será suficiente para as bolsas de 

cotistas, ainda com um saldo projetado positivo em torno de R$ 6,9 milhões na fonte 122. 

Porém, no que se refere às duas outras ações, só estão garantidas até final de julho, mostrando 

um saldo negativo projetado de R$ 12,4 milhões na Residência em Saúde e um saldo negativo 

projetado de 4,7 milhões em Apoio à Formação dos Estudantes. Mesmo remanejando o saldo 

projetado e não havendo despesas adicionais, permanece um déficit global em L4 de 10,1 

milhões para atender às ações projetadas até ao final do ano. 

 

Projetos (L5):  

 

Está organizado em três ações: Ampliação e Reequipamento da UERJ, Recuperação e 

Modernização do Complexo Universitário de Saúde, Desenvolvimento do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão. São Investimentos de infraestrutura, isto é, obras e instalações com 

início, meio e fim, bem como outros projetos acadêmicos e culturais, tais com “UERJ sem 

muros”, oficinas culturais, entre outros, que tem como objeto incrementar a atuação da 

Universidade e gerar novos produtos.  

 

Em anos de crise, com redução de receitas (ou com receitas superestimadas na LOA), as 

verbas alocadas nas ações de investimentos são as primeiras que tendem a ser contingenciadas 

ou canceladas. Porém, no atual exercício, essa tendência se revelou violenta, chegando a um 
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contingenciamento de 91,7%, o que correspondente a R$ 101,7 milhões. Restando apenas 

autorização para usar R$ 9,2 milhões, acredita-se inviabilizar boa parte dos investimentos 

programados.   

 

Serviços de Utilidade Pública (L6):  

 

As despesas com concessionárias (fornecimento de água, eletricidade, gás, telefonia fixa e 

móvel) foram também atingidas de maneira não desprezível pelo contingenciamento. Pelas 

projeções, o orçamento não chegaria ao final de setembro. Cabe informar que, por decreto há 

alguns anos, a UERJ, assim como outros órgãos do Estado, deve conferir as faturas das 

concessionárias com os gastos efetivos e transferir o orçamento correspondente à Fazenda que 

se encarrega de executar tais despesas. Portanto, não há a opção de atrasar essas despesas para 

se pode usar qualquer saldo desta ação para outras ações, e DAF/UERJ faz o 

acompanhamento junto a SEFAZ-RJ. 
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Tabela 8 – Quadro orçamentário geral segundo grandes grupos de despesa para o exercício 2019 

Ações Dotação  
Inicial 

Desp 
Autorizada 

Despesa 
Empenhada 

Conting - Ato 
Administrativo 

% Contingenciado 
/Dotação Inicial 

L1 - Pessoal e encargos sociais 818.521.346,00 850.760.391,03 850.760.391,03 1.688.954,97 0,2% 

L2 - Manutenção da UERJ 90.279.263,00 124.471.794,83 124.471.794,83 3.207.468,17 3,6% 

L3 - Despesas obrigatórias 18.214.350,00 13.864.265,02 13.864.265,02 1.220.626,64 6,7% 

L4 - Atividades finalísticas 128.128.043,00 85.438.515,64 85.438.515,64 21.817.942,91 17,0% 

L5 - Projetos 199.094.361,00 45.985.107,70 45.985.107,70 6.064.429,54 3,0% 

L6 -Concessionárias 
(em 2019 incluídas em L2) 

16.113.597,00 19.469.600,75 19.469.600,75 10.943.996,25 67,9% 

       
Total Geral 1.270.350.960,00 1.139.989.674,97 1.139.989.674,97 44.943.418,48 3,5% 

Fonte: SIAFE-Rio 
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Tabela 9 – Quadro orçamentário geral segundo grandes grupos de despesa para o exercício 2020 

Nota: Apenas Recursos do 
Tesouro do EstadoAções 

Dotação  
Inicial 

Desp 
Autorizada Empenhadas 

Conting - Ato 
Administrativo 

% Contingenciado 
/Dotação Inicial 

L1 - Pessoal e encargos 
sociais 

867.992.638,00 822.227.650,10 341.084.883,38 45.764.987,90 5,27% 

L2 - Manutenção da UERJ 132.125.733,00 79.275.439,80 37.598.761,78 52.850.293,20 40,00% 

L3 - Despesas obrigatórias 18.214.350,00 5.997.860,00 5.863.126,79 12.216.490,00 67,07% 

L4 - Atividades finalísticas 113.302.392,00 80.177.664,00 35.956.827,92 33.124.728,00 29,24% 

L5 - Projetos 111.006.593,00 9.216.635,20 3.929.236,42 101.789.957,80 91,70% 

L6 - Concessionárias 24.196.764,00 14.518.058,40 5.097.510,99 9.678.705,60 40,00% 

       
Total Geral 1.266.838.470,00 1.011.413.307,50 429.530.347,28 255.425.162,50 20,16% 

     Fonte: SIAFE-Rio 

     Nota: Apenas Recursos do Tesouro do Estado 
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Tabela 10 – Quadro orçamentário detalhado para L4 / Atividades finalísticas em 2019 e 2020 

ORÇAMENTO 2019 

PT PROGRAMA DE TRABALHO (AÇÃO) L 
Dotação 
Inicial 

Contingenciado 
(Ato Administrativo) 

Despesa 
Autorizada Final 

Empenhado 
 Liquidado Pago 

2207 
Apoio à Residência na UERJ 

(Residência jurídica e Médica) 
L4 31.003.821 4.500.000 25.547.323 25.547.323 23.525.019 

2267 
Incentivo à Permanência Discente 

(Cotista/Cetreina) 
L4 72.462.000 16.698.118 50.365.568 50.365.568 46.033.304 

2268 
Apoio à Formação do Estudante - UERJ 

(Contratos de pessoas física, diárias, passagens, 
Qualitec, ajuda de custo e trabalho de campo) 

L4 10.187.522 560.125 9.525.624 9.525.624 8.560.900 

ORÇAMENTO 2020 

PT PROGRAMA DE TRABALHO (AÇÃO) L Dotação 
Inicial 

Contingenciado por 
Ato Administrativo 

Despesa 
Autorizada após 

Modificações 

Demanda 
Anual 

Projetada 

Saldo após 
Demanda 
Projetada 

2207 
Apoio à Residência na UERJ 

(Residência jurídica e Médica) 
L4 28.944.000 15.012.993 17.031.007 29.381.768 - 12.350.761 

2267 
Incentivo à Permanência Discente 

(Cotista/Cetreina) 
L4 72.462.000 11.723.504 56.538.496 49.620.876 6.917.620 

2268 
Apoio à Formação do Estudante - UERJ 

(Contratos de pessoas física, diárias, passagens, 
Qualitec, ajuda de custo e trabalho de campo) 

L4 11.632.669 6.124.508 6.608.161 11.283.125 - 4.674.964 

Fonte: SIAFE-Rio     
Total em 

2020 -10.108.104,78 
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Capítulo III – Integração entre planejamento e orçamento na 

UERJ 

 

3.1 – Missão, diretrizes e premissas para a gestão atual da DIPLAN/UERJ 

 

A Diretoria de Planejamento e Orçamento – DIPLAN exerce sua missão institucional como 

órgão central de gestão diretamente subordinada à reitoria, responsável pelo planejamento, 

organização, direção, coordenação, avaliação e acompanhamento das funções integrantes do 

Sistema de Planejamento e Orçamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro1. Para o 

cumprimento dessa missão, a atual gestão da diretoria adota as seguintes diretrizes: 

 

• Modernização de seus processos administrativos para facilitar a fiscalização e o 

controle por parte da comunidade universitária e da sociedade em geral nas matérias 

de sua competência.  

• Criação e manutenção de canais de comunicação ágeis com os componentes, visando 

proporcionar maior participação da comunidade universitária em busca de soluções 

para problemas da organização pública.  

• Simplificação da apresentação do orçamento público, aumentando, assim, a 

transparência do processo orçamentário.  

• Promoção de capacitação em matéria de planejamento e orçamento público para 

servidores em cargos de gestão, pontos focais da rede e de conselheiros, contribuindo 

na qualificação dos diálogos para propiciar entregas mais aderentes aos fins da 

instituição. 

 

Nesse sentido, restam claros os limites da atuação da DIPLAN/UERJ enquanto órgão central 

de planejamento e orçamento. A cada diretoria dos componentes organizacionais da UERJ 

cabe a responsabilidade pelo gerenciamento de sua estratégia de planejamento e orçamento, 

                                                 
1 Art. 2º § 1º do Ato Executivo nº 11/94 de 21 de janeiro de 1994. 
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da identificação das necessidades dos usuários de suas atividades e dos processos associados 

para o devido atendimento. Cabe à diretoria, por sua vez, engendrar esforços para promover a 

integração dos planejamentos setoriais e contribuir para a concatenação e estruturação do 

planejamento e orçamento da instituição como um todo. Para isso, a diretoria reforça suas 

premissas de:  

 

• Integração, transversalidade, coordenação e cooperação conjunta de esforços. 

• Alinhamento com a missão institucional da administração central. 

• Colaboração para o controle social em suas variadas instâncias institucionais, órgãos 

colegiados e demais fóruns compostos por unidades administrativas e acadêmicas. 

 

Com base na missão da DIPLAN/UERJ, nas diretrizes e nas premissas da atual gestão, 

propõe-se mais do que a apresentação de uma proposta orçamentária. Pretende-se, de forma 

estruturada e paulatina, balizar o processo de inserção e consolidação da cultura do 

planejamento na universidade. Entretanto, para isso, a palavra planejamento não pode ser 

concebida em sentido trivial. 

 

3.2 – Visão síntese para a proposta de integração entre Planejamento e Orçamento 

 

O planejamento perfaz o ato deliberado de tentar submeter o curso dos acontecimentos à 

vontade humana. No âmbito da administração pública, o ato de planejar é ainda mais 

complexo. O gestor não pode planejar isoladamente. Planejamento na arena pública é uma 

reflexão que se refere a um processo social, devendo, nesse sentido, ser coletivo. Assim, o 

planejador deve atuar como o ator que tem a missão de ser indutor de um projeto (MATUS, 

1993)2. 

 

                                                 
2 MATUS, Carlos. Política, planejamento e governo. Brasília: Editora IPEA, 1993, pág. 13 
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Nesse sentido, o orçamento deve ser entendido em uma perspectiva mais abrangente do que a 

mera programação orçamentária. Orçar, nesse contexto, é ato complementar e dependente do 

ato prévio de planejar. E planejar dentro da administração pública, em função de todas suas 

peculiaridades, na melhor tradição matusiana, perfaz sempre uma aposta3.  

 

Em linhas mais gerais, esse é o desafio que a atual gestão da DIPLAN apresenta para a 

comunidade universitária. O esforço institucional para consolidar a cultura do planejamento 

na universidade, integrando planejamento e orçamento, sem perder de vista os desafios da 

gestão pública. Vislumbra-se a consolidação coletiva de uma proposta mais abrangente de 

planejamento e orçamento na UERJ: estratégico, com foco em resultados e efetividade das 

políticas públicas, participativo, transparente e permeável ao controle social. 

 

Todo o esforço de integração e coordenação justifica-se pela necessidade premente de 

atendimento de demandas crescentes da sociedade em um contexto de disponibilidades 

orçamentário-financeiras cada vez mais desafiadoras para gestores públicos. A pandemia do 

novo coronavírus deixou mais que patente a necessidade de implementar estratégias de 

coordenação para enfrentamento de desafios comuns. 

 

3.3 – A perspectiva de integração em redes na atuação da DIPLAN/UERJ 

 

Integração em redes pressupõe a interconexão de vários nós sem o estabelecimento de cadeias 

de comando e controle formais. Espera-se que uma rede seja capaz de aglutinar saberes e 

informações que de modo diverso seriam de difícil arregimentação e utilização para a 

resolução de problemas que demandam respostas ágeis.  

 

                                                 
3  Para maior aprofundamento do tema, ver Carlos Matus. O plano como aposta. In: Coletânea planejamento e 
orçamento governamental – volume 1. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 2007. Capítulo 2. O 
texto sintetiza os principais fundamentos do método denominado PES – Planejamento Estratégico Situacional. 
Esse método contrapõe-se ao planejamento tradicional e propõe uma abordagem tecnopolítica do planejamento. 
Disponível em  http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/805 
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A administração pública tem cada vez mais adotado a estratégia da gestão de redes. Essa 

tendência justifica-se, em larga medida, pela imprescindibilidade da conjugação do 

cumprimento de ritos da burocracia pública sem perder de vista a efetividade das ações 

públicas. 

 

3.3.1 – A atenção ao desenvolvimento de redes no Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro 

 

No Estado do Rio de Janeiro, as redes já fazem parte da estratégia de relacionamento do órgão 

central4 de planejamento e orçamento com os mais diversos órgãos setoriais, as Secretarias de 

Estado e as entidades a ela vinculadas. A UERJ, como entidade vinculada à Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro é parte integrante das 

redes de planejamento e orçamento do Poder Executivo Estadual. 

 

O Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – 

SPO5 consiste no conjunto de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, seus 

sistemas informatizados, processos, pessoas e recursos de toda natureza, interligados e 

interdependentes, relacionados com as atividades de planejamento e de orçamento. O SPO 

tem como objetivos: (i) tratar de forma integrada os processos pertinentes às funções de 

planejamento e orçamento, (ii) definir e difundir normas e padronizar os procedimentos 

pertinentes a execução dos processos de planejamento e de orçamento e (iii) dotar de maior 

transparência e agilidade os processos de planejamento e orçamento. 

 

                                                 
4 Até data recente, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SECCG, representada por meio da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SUBPOG cumpria a função de órgão central do SPO. 
Com a edição do Decreto Estadual 47.149 de 29 de junho de 2020, ficou alterada a nomenclatura da Secretaria 
de Estado da Casa Civil e Governança - SECCG para Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG. 
5 Decreto Estadual nº 46.787 de 14 de outubro de 2019. 
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Para o alcance desses objetivos, a escolha feita pelo Poder Executivo Estadual foi a criação de 

redes especializadas: a Rede de Planejamento – REDEPLAN6 e a Rede de Orçamento – 

REDOR7. Essas redes têm sido o canal privilegiado de comunicação do órgão central com a 

UERJ para o cumprimento das atividades de planejamento e orçamento segundo calendário de 

atividades estabelecido. Essas atividades referem-se às tarefas operacionais relacionadas aos 

instrumentos oficiais de planejamento e orçamento – PPA, LDO e LOA. 

 

3.3.2 – A reestruturação recente da DIPLAN/UERJ e a criação da Coordenadoria 

de Cooperação em Redes e Prospectiva 

 

O início da atual gestão da DIPLAN/UERJ é marcado pela criação, na estrutura da Diretoria, 

da Coordenadoria de Cooperação em Redes e Prospectiva8 em 01/02/2020. O objetivo 

fundamental da diretoria com a criação do novo componente organizacional, dentro do escopo 

de planejamento e orçamento central da UERJ, é responder à necessidade de otimização 

transversal de processos e recursos, convergindo ao estado da arte da gestão pública e às 

prioridades da administração central. A ideia-força em destaque é a integração. 

 

Em caráter complementar, a criação da Coordenadoria atende a necessidade de 

operacionalização das interlocuções internas na UERJ necessárias para qualificação das 

interlocuções externas, tratativas com a própria administração central estadual – 

primordialmente o órgão central de planejamento e orçamento do Poder Executivo. Assim, 

busca-se a harmonização e sinergia das práticas e linguagens já institucionalizadas em matéria 

de redes pelo órgão central do governo estadual. Conforma-se, desse modo, uma rede das 

redes, trabalhando-se em sinergia não só internamente, mas também com órgãos externos aos 

muros da UERJ. 

 

                                                 
6 Decreto Estadual nº 46.882 de 19 de dezembro de 2019. 
7 Decreto Estadual nº 46.883 de 19 de dezembro de 2019. 
8 Ato Executivo de Decisão Administrativa nº 08/2020 de 01 de fevereiro de 2020. 
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Figura 1 – Visão da cooperação em redes e suas interfaces de integração interna e 

externa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Dentro do escopo de atuação da Coordenadoria de Cooperação em Redes e Prospectiva,  

ressalvadas as devidas limitações de recursos disponíveis, consta a atribuição para produção 

de estudos e análises em matéria de planejamento com a utilização das melhores práticas em 

inteligência de futuro - prospectiva. Dentre os objetivos da Coordenadoria, apontam-se: 

 

1. Apoiar a realização de levantamentos e consultas aos componentes organizacionais, a 

partir de uma ótica integrada e transversal, para subsidiar a elaboração dos 

instrumentos oficiais de planejamento a cargo da UERJ – PPA, LDO, LOA. 

 

2. Colaborar com a criação de metodologias adequadas à realidade da UERJ para a 

formulação de planejamento estratégico orientado a resultados, integrado e indutor, 

calcado no uso de indicadores, em observância da complexidade da instituição e em 
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linha com seu respectivo plano de desenvolvimento institucional. 

 

3. Auxiliar o desenvolvimento e o emprego de metodologias, métricas e melhores 

práticas em planejamento e orçamento adequados e adaptados às necessidades e 

possibilidades da UERJ. 

 

4. Indicar, propiciar e articular parcerias para oportunidades de capacitação de servidores 

da UERJ, nos temas de planejamento e orçamento.  

 

Dadas as restrições de recursos de várias ordens impostas à gestão pública, a aposta da 

Coordenadoria de Cooperação em Redes e Prospectiva para o alcance desses objetivos está 

plasmada no próprio nome da Coordenadoria: cooperação em redes. A partir da organização 

da rede interna da UERJ, a Coordenadoria conflagra a execução da estratégia da atual direção 

da DIPLAN com base em sua premissa de integração.  

 

3.3.3 – Razões para a criação da Rede interna de planejamento e orçamento na 

UERJ 

 

A atual gestão da DIPLAN/UERJ acredita que as peculiaridades de uma organização pública 

como a sua universidade merece uma estratégia sólida de integração e coordenação de seus 

componentes organizacionais. A universidade apresenta alta complexidade na execução das 

políticas públicas oferecidas – polo de excelência de geração de conhecimento, docência, 

pesquisa e extensão. Além disso congrega uma alta diversidade de públicos atendidos, 

abrangendo desde a Educação Básica até a Educação Superior. Oferece serviços de alta 

especialização e encontra-se localizada em diversos pontos do território fluminense. Os 

números da UERJ falam por si: 

 

• 16 campi e unidades externas espalhadas pelo território do Estado 
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• 43 mil alunos atendidos 

• 2.800 docentes 

• 5.600 técnicos 

• 199 cursos entre graduação, mestrado e doutorado 

• 515 laboratórios  

• 2 unidades de saúde 

• R$ 1.765.329.561 executados no orçamento do exercício de 2019 

 

Tendo em vista a magnitude e o escopo desse contexto de gestão, a aposta da atual gestão da 

diretoria para a condução do processo de integração entre planejamento e orçamento na UERJ 

é a construção de espaços institucionais para diálogos em planejamento e gestão. Objetiva-se 

propiciar espaços de encontro para que percepções, informações, ideias e propostas de 

planejamento para a universidade sejam maturadas em um ambiente propício à disseminação 

de boas práticas e ao compartilhamento de recursos de várias ordens – humanos, tecnológicos, 

informacionais – entre os nós da rede.  

 

Nesse sentido, espera-se que conhecimento em inteligência de redes seja instrumentalizado 

pela Diretoria para permitir a adaptação e adequação dessa expertise às necessidades e 

possibilidades da estrutura organizacional da UERJ. Pressupõe-se assim que a consolidação 

da rede vai ocorrer à medida que de forma gradual a estratégia seja implementada ao longo do 

tempo. Além disso, para o sucesso da estratégia, a adesão da comunidade universitária em 

torno do propósito de integração dos componentes para a harmonização do todo que é a UERJ 

resta condição indispensável. 

 

 

 

 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 076 

DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

   
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

3.3.4 – O modelo organizacional para a Rede de Planejamento e Orçamento da 

UERJ – UERJPLAN 

 

A pandemia do Coronavírus colocou em xeque uma questão cara à elaboração da proposta 

orçamentária para 2021. A consulta aos componentes organizacionais, com relação aos 

projetos de investimentos dos setores, tradicionalmente realizada nos anos anteriores, 

encontraria sérias dificuldades de operacionalização em função do distanciamento social e do 

trabalho remoto.  

 

Muito embora já estivesse no planejamento da DIPLAN/UERJ a construção da rede interna 

de planejamento e orçamento, referendada pela própria criação da Coordenadoria de 

Cooperação em Redes e Prospectiva, o contexto pandêmico e a necessidade de realizar a 

consulta para elaboração da proposta orçamentária aceleraram o processo. Nesse sentido, foi 

editado pela Reitoria o Ato Executivo nº 30/2020, em 18 de maio de 2020, criando a Rede de 

Planejamento e Orçamento da UERJ - UERJPLAN. 

 

A REDE UERJPLAN consiste em um conjunto de servidores, vinculados aos seus 

respectivos componentes organizacionais, que desempenham ou possam vir a desempenhar 

funções de planejamento e orçamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro: 

 

• Funções de planejamento compreendem a elaboração do planejamento institucional 

da UERJ, sua revisão, monitoramento e avaliação dos resultados dos programas de 

trabalho por meio de indicadores, bem como a elaboração de estudos relacionados ao 

planejamento institucional. 

 

• Funções de orçamento, por sua vez, referem-se à elaboração da proposta 

orçamentária da UERJ, do acompanhamento da execução orçamentária da receita e 

da despesa, a elaboração de estudos e propostas de aprimoramento da gestão 
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orçamentária.  

 

Figura 2 – Componentes da Rede UERJPLAN 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Atualmente, a partir da execução da estratégia de criação da Rede UERJPLAN, a rede conta 

com 50 pontos focais confirmados pelas chefias dos componentes organizacionais. Por meio 

de consulta direta, as diretorias indicaram os servidores com perfil adequado para fazer a 

ponte entre seus componentes e a DIPLAN.  

 

A gestão9 da rede UERJPLAN está a cargo da Coordenadoria de Cooperação em Redes e 

Prospectiva da respectiva diretoria, conforme o AEDA de sua criação. Ressalta-se que a 

                                                 
9  Art. 4º - A Diretoria de Planejamento e Orçamento – DIPLAN, atuando como órgão central e de gestão 
diretamente subordinada à reitoria, responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, 
avaliação e acompanhamento das funções integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Ato Executivo nº 11/94 de 21 de janeiro de 1994, 
responderá pela coordenação das atividades relacionadas à REDE UERJPLAN. 

Componente Organizacional A 

(unidades administrativas)

Componente Organizacional B 

(unidades acadêmicas)

campus Maracanã 

Componente Organizacional C
(centros setoriais)

Componente organizacional D

(unidades acadêmicas)

unidades externas

Rede

UERJPLAN

UERJ 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 078 

DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

   
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

criação da rede é processo ainda em curso, não tendo sido possível o contato com a totalidade 

dos componentes da UERJ por motivos de logística, tempo e oportunidade. O contato será 

feito tão logo as condições sejam satisfatórias de modo a consumar a proposta de integração 

em tela. 

 

Tabela 11 – Lista de pontos focais institucionais da Rede UERJPLAN 

 
Grupo 

Componente 
organizacional Ponto focal Cargo do(a) servidor(a) 

1 PR 
Pró-Reitoria de 

Graduação - PR-1 
Paulo Alvarenga 
Pires Cavalcanti 

T.U. II - Ass. Adm. / Chefe do 
Serviço de Apoio Administrativo 

2 PR 
Pró-Reitoria de Pós-
Graduação - PR-2 

Ana Lucia Lopes 
De Lacerda 

Chefe de Divisão 

3 PR 
Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura - PR-3 
Loana Pessanha 

Saldanha 
Assessora 

4 PR 
Pró-Reitoria de Auxílio 

Discente - PR-4 
Nelma Felippe 

Chefe de Apoio Administrativo e 
Financeiro/Gabinete PR4 

5 CBI 
Faculdade de 

Enfermagem - ENF 
Luiza Mara 

Correia 
Diretora 

6 CBI 
Instituto de Nutrição - 

NUT 
Luciana Azevedo 

Maldonado 
Diretora 

7 CBI 
Instituto de Biologia 
Roberto Alcântara 
Gomes - IBRAG 

Cecília Azevedo 
De Souza 

TUM II - Biotecnologia 

8 CBI 
Instituto de Medicina 

Social - IMS 
Elir Ferrari 

Chefe de Secretaria e secretário da 
Direção 

9 CBI 
Faculdades de Ciências 

Médicas – FCM 
Monica Ferreira 

Sampaio 

 
Chefe de Secretaria 

 

10 CBI 
Faculdade de 

Odontologia - ODO 

Patrick Félix 
Lacerda Santa 

Anna 

 
Setor de compras 

 

11 CBI 
Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao 
Uso de Drogas - NEPAD 

Elizabeth Amaral 
De Carvalho De 

Oliveira 
Coordenação administrativa 

                                                                                                                                                         
§ 1º - A execução das atividades de coordenação da REDE UERJPLAN serão realizadas pela Coordenadoria 
de Cooperação em Redes e Prospectiva, componente organizacional na estrutura da DIPLAN, nos termos da 
AEDA nº 08/20 de 01 de fevereiro de 2020. 
 
 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 079 

DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

   
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

12 CBI 
CENTRO SETORIAL - 

CBI 
Rosa Name Assessora 

13 CCS 
Instituto de Ciências 

Sociais - ICS 
Fernando 

Lattman-Weltman 
Vice-diretor 

14 CCS 
CENTRO SETORIAL - 

CCS 
Kátia Montes De 

Amaral 
Assessor 

15 CCS 
Faculdade de Ciências 

Econômicas - FCE 
Mauro Labre Chefe de Secretaria 

16 CCS 
Faculdade de Serviço 

Social - FSS 
Martha Lopes Da 

Cruz Oliveira 
Chefe de Secretaria 

17 CCS 
Faculdade de Direito - 

DIR 
Bernardo Santos 

Mauro 
Chefe de Gabinete da Direção 

18 CCS 
Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - 

IFCH 

Jeferson 
Rodrigues Da 

Silva 
Assessor de Planejamento e Difusão 

19 CCS 
Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos - IESP 
Carlos Felippe Da 
Costa Fernandes 

Técnico Universitário 

20 CCS 
Faculdade de 

Administração e 
Finanças - FAF 

Fernando 
Padovani 

Vice-Diretor 

21 CEH 
Faculdade de Educação - 

EDU 
Jocinéa Saldanha 
Perpetuo (Josi) 

Técnico Administrativo 

22 CEH 
Instituto Multidisciplinar 

de Formação Humana 
com Tecnologias - IFHT 

Marcus Vinícius 
Dos Santos 

Assessor de TI 

23 CEH Instituto de Letras - ILE 
Ariane Oliveira 

De Sousa 
Técnico-administrativo 

24 CEH 
Instituto de Aplicação 

Fernandes Rodrigues da 
Silveira - CAp 

Daniella Fernanda 
Moreira 

Domingues De 
Rezende 

Tecnico Administrativo 

25 CEH 
Faculdade de 

Comunicação Social - 
FCS 

Ana Cristina 
Figueiredo Do 

Couto De 
Almeida 

Secretária da Direção 

26 CEH 
Faculdade de Formação 

de Professores - FFP 
Carlos Alberto 

Tavares Da Cruz 
Técnico Universitário II 

27 CEH Instituto de Artes - ART João Santos Servidor técnico-administrativo 

28 CEH 
Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense - 
FEBF 

Leandro Balbino  
Cassane 

Administrador Predial 
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29 CEH 
Instituto de Educação 
Física e Desportos - 

IEFD 

Stella Silveiro 
Castelo Branco 

Auxiliar técnico universitário 

30 CEH 
CENTRO SETORIAL - 

CEH 
Rodrigo Pessoa Assessor 

31 CEH 
Instituto de Psicologia - 

PSI 
Regina Célia 
Motta Neves 

Técnico // secretária da Direção 

32 CTC 
CENTRO SETORIAL - 

CTC 
Luiz Fellipe Dias 

Da Rocha 
assistente administrativo 

33 CTC 
Faculdade de Geologia – 

FGEL 
Ligia Florentino 
Pinheiro Da Cruz 

Chefe de Secretaria 

34 CTC 
Instituto de Física 

Armando Dias Tavares – 
FIS 

Marcelino Jose 
Dos Anjos 

Vice diretor 

35 CTC 
Instituto de Geografia – 

IGEOG 
Antonio Soares 

Da Silva 
Vice-Diretor 

36 CTC 
Instituto de Matemática e 

Estatística – IME 
Marcus Vinicius 

Tovar Costa 
Vice diretor da Unidade 

37 CTC 
Instituto de Química – 

QUI 
Evandro Brum 

Pereira 
Vice-Diretor 

38 CTC 
Instituto Politécnico - 

IPRJ 
Marcello Da Silva 

Ferreira 
Assistente Administrativo 

39 CTC 
Faculdade de Engenharia 

– FEN 

Prof. Rogério 
Saldanha Da 

Gama 
Professor Titular 

40 CTC 
Faculdade de Tecnologia 

– FAT 

Luiz Guilherme 
De Andrade 

Aguiar 
Técnico Universitário II 

41 CTC 
Escola Superior de 

Desenho Industrial - 
ESDI 

Maurício Teitel Chefe de Secretaria 

42 CTC 
Faculdade de 

Oceanografia - FAOC 
Jorge Luís Veiga Técnico Universitário II 

43 AC 
Hospital Universitário 
Pedro Ernesto - HUPE 

RAFAEL 
CORDEIRO 
FIGUEIRA 

Chefe da Divisão Financeira 

44 AC 
Policlínica Piquet 
Carneiro - PPC 

Alexsandre Vaz 
Rodrigues 

Chefe Divisão Financeira e 
Administrativa 

45 AC 
Centro de Produção da 

UERJ - CEPUERJ 
Kássio Cardoso 

Borges 
Diretor 
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46 AC 
Diretoria de 

Planejamento e 
Orçamento - DIPLAN 

Marcos Godoy 
Coordenador de Cooperação em 

Redes e Prospectiva 

47 AC 
Diretoria de 

Administração 
Financeira - DAF 

Claudio Dantas 
 

48 AC Prefeitura dos Campi 
Antonio Davi 
Serra Neves 

Engenheiro 

49 AC 
Superintendência de 

Gestão de Pessoas - SGP 
Cláudia Mesquita Diretora 

50 AC 
Superintendência de 

Gestão de Pessoas - SGP 
Lissa Venturini Diretora 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4 – Balanço da relação da Rede UERJPLAN com a elaboração da Proposta 

Orçamentária 2021 da universidade 

 

3.4.1 – Desafios enfrentados na implementação da UERJPLAN junto ao processo 

de consulta a proposta 

 

A atual gestão da DIPLAN/UERJ acredita que a consolidação de uma rede é um trabalho que 

suscita o envolvimento de pessoas e a elaboração conjunta de objetivos compartilhados e 

pactuados em comum acordo. E, além disso, envolvimento pressupõe relacionamento, questão 

prejudicada durante o isolamento social iniciado em março deste ano. Logo, a 

institucionalização da Rede UERJPLAN em ato executivo, por si, só não tem o condão de 

criar uma rede de fato.  

 

Entretanto, vários foram os entraves para conectar as pessoas responsáveis pelo planejamento 

e orçamento nos diversos componentes organizacionais da UERJ durante a pandemia. Além 

do isolamento social e o regime de trabalho remoto, o ano de 2020 é o primeiro ano do atual 

mandato, com a substituição de diversas direções recém-empossadas. Essas circunstâncias 

dificultaram a atualização dos bancos de dados para permitir o contato com as pessoas. Sem 
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falar no cuidado tomado pela equipe da DIPLAN/UERJ de não importunar as pessoas em um 

momento tão delicado pelo qual estamos todos passando com o flagelo da pandemia. 

 

Além disso, deve-se destacar que a diretoria tem a atribuição de garantir que a proposta 

orçamentária seja entregue pela UERJ ao órgão central de planejamento e orçamento do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro dentro do prazo constitucional. Mesmo com a crise 

sanitária, não houve qualquer alteração do calendário por parte do Estado, em relação ao 

calendário do exercício passado. Nesse sentido, a direção da DIPLAN/UERJ empenhou-se 

para não simplesmente repetir a proposta orçamentária do exercício corrente sem qualquer 

crítica dos atores interessados. Objetivou-se, ao contrário, abrir canais institucionais para 

permitir a elaboração do orçamento da UERJ com máxima participação possível da 

comunidade acadêmica. 

 

Mesmo diante dessas circunstâncias de extrema adversidade, a diretoria tomou a iniciativa de 

combinar o lançamento da Rede UERJPLAN com a realização da consulta remota dos 

componentes da UERJ para elaboração da proposta orçamentária para 2021. Essa iniciativa 

contou com os esforços de toda equipe da diretoria para, em tempo exíguo, construir canais de 

participação diretos com os diversos componentes organizacionais de modo a permitir que as 

informações fossem coletadas, tratadas e organizadas para o devido encaminhamento à 

Reitoria. Grande esforço da diretoria tem sido ainda conciliar o tempo necessário para os 

componentes organizacionais debruçarem-se sobre a proposta e permitir que o resultado desse 

trabalho seja enviado ao Conselho Universitário com tempo hábil para sua apreciação e 

relatoria. 

 

A elaboração da proposta orçamentária é ato complexo que requer a concatenação de várias 

informações referentes a receitas e despesas do órgão público – despesas de pessoal, 

manutenção, obrigatórias, finalísticas e de projetos, além das receitas próprias arrecadadas 

diretamente pelo órgão. A consulta aos componentes vem sendo operacionalizada ao longo 
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dos últimos anos para coleta de informações quanto a projetos de investimentos, suas 

pretensões para o futuro.  

 

Nesse sentido, espera-se que os componentes informem suas propostas para ampliação da 

capacidade da unidade, quer sejam para obras de expansão da capacidade instalada, quer 

sejam para aquisição de equipamentos. Enquanto exercício elementar de planejamento, 

espera-se que seja descrito, ainda que de forma breve quais os benefícios esperados do projeto 

para a unidade e para a UERJ. 

 

3.4.2 – Metodologias e instrumentos de trabalho utilizados na consulta para a 

elaboração da Proposta Orçamentária 2021 

 

Com base nesse entendimento, foram elaboradas e utilizadas metodologias de trabalho e 

respectivos instrumentos correlatos para operacionalizar a consulta ainda que de forma remota 

e a despeito das adversidades enfrentadas. Dentre elas, destacam-se: 

 

A. Proposta Orçamentária 2021: Planejamento e estratégia para consulta dos 

componentes organizacionais - Documento de Referência  

 

Documento de planejamento, apresentado à Reitoria em 24/04/20, para exposição da 

estratégia de execução, contendo alinhamento de informações tático-operacionais, 

estratégia, objetivos globais, objetivos específicos, plano de execução, produtos 

(proposta de formulário, proposta de base de dados, relatório de entrevistas, briefing 

de comunicação, cronograma e minuta de AEDA para criação da Rede UERJPLAN).  

 

B. Proposta Orçamentária 2021: Planejamento e estratégia para consulta dos 

componentes organizacionais – Levantamento de Lições Aprendidas 
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Concebida como uma estratégia para apropriação da aprendizagem gerada pelas 

equipes ao longo dos anos de execução das atividades e tarefas, o objetivo maior da 

iniciativa é subsidiar o aperfeiçoamento contínuo do processo. Espera-se, assim, que 

as lições aprendidas com a experiência adquirida durante os anos possam informar e 

qualificar os resultados do processo para esse período e os próximos. As entrevistas 

foram realizadas, pessoalmente, entre 09/04/20 e 21/04/20. Participaram delas 8 (oito) 

respondentes, os(as) quais desempenham/desempenharam papeis diferentes na 

condução do projeto. O rol de entrevistados(as) abrange diretoria de unidade 

acadêmica campus Maracanã, diretoria de unidade acadêmica campus externo, 

diretoria de centro setorial, diretoria de unidade administrativa, membro da prefeitura 

dos campi e membros de equipe técnica de unidade administrativa. Assim, espera-se 

que o levantamento de lições aprendidas seja capaz de tangenciar a 

multidimensionalidade e multiplicidade de visões acerca do objeto. 

 

C. Proposta Orçamentária 2021: Planejamento e estratégia para consulta dos 

componentes organizacionais – Formulário, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 12 – Formulário para componentes organizacionais no processo de consulta 

ORIGEM NOME E SIGLA DA UNIDADE 

Descrição sucinta da proposta de 
aumento da capacidade de entrega 
da unidade – Investimento (L5) 

Neste campo deve ser explicitado o que a Unidade pretende 
para o futuro (planejamento). Devem ser inseridas as 
propostas para ampliação da capacidade da Unidade seja para 
obras de expansão, seja para aquisição de equipamentos. 
Descrevendo de forma breve quais os benefícios que tal 
projeto irá proporcionar para a Unidade e para a instituição. 

Nº da ação orçamentaria 
Utilização pela DlPLAN/UERJ para classificar a ação para 
preenchimento do SlPLAG 

Qual o objeto do investimento? 
Ações do grupo de gasto L5. Investimentos para expansão da 
capacidade ou aumento da entrega de bens e serviços pelo 
órgão, incluindo a aquisição de equipamentos. 

Em caso de aquisição de 
equipamento, há necessidade de 
adequação de espaço físico? 

Em se tratando de equipamentos que exijam o 
redimensionamento do espaço físico, a readequação da carga 
de energia, obras para instalações, etc... 

Há projeto básico em tramitação 
junto a Prefeitura dos campi? 

Documento com as informações básicas sobre as obras de 
expansão, tais como prazos, objetos, cronograma de 
desembolso, etc... (elaborado pela Prefeitura dos campi) 

Em caso afirmativo para projeto 
básico, qual o nº de identificação? 

Número de identificação se refere ao número do documento 
de origem (CI, Processo, Protocolo...) 

Em caso afirmativo para projeto 
básico, qual o status? 

Informação sobre a tramitação do processo/documento 
referente ao projeto   de investimento. 

Qual a prioridade do investimento? 
Ordenar a prioridade para contratação de obras  de  
investimento  e  aquisição  de equipamentos. Não podendo 
haver duplicação de prioridade. 

O projeto ultrapassa o exercício de 
2021? Se sim, quais os valores 
estimados em 2021 e 2022? 

O prazo para a execução do projeto de investimento 
ultrapassa mais de um período. De acordo como projeto 
básico. 

Valor 2021 
Valor estimado para contração de obra ou aquisição de 
equipamentos para 2021. 

Valor em outros anos  
(2022, 2023, 2024, ...) 

Valor estimado para contração de obra já iniciada, em 2021, 
para outros anos, como 2022,2023, 2024, .... 

Fonte: Elaboração própria 
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D. Proposta Orçamentária 2021: Planejamento e estratégia para consulta dos 

componentes organizacionais – Cronograma, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 13 – Cronograma para a Proposta Orçamentária 2021 da UERJ 

ETAPA RESPONSÁVEL PRAZO 
1 Consolidação da Proposta Orçamentária. DIPLAN 10/07/2020 

2 
Encaminhamento do relatório da 
Proposta Orçamentária 2021 ao Reitor. 

DIPLAN 14/07/2020 

3 
Envio do relatório da PO 2021 para a 
SECON 

Reitoria 16/07/2020 

4 
Prazo final para aprovação da Proposta 
pelo CONSUN 

CONSUN 31/07/2020 

5 
Prazo final para colocar as dotações da 
PO no sistema 

DIPLAN 07/08/2020 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4.3 – Relato da experiência participativa na Proposta Orçamentária 2021 

 

A DIPLAN/UERJ convidou para participar do esforço de coordenação neste processo de 

consulta as Pró-reitoras e as Direções dos Centros Setoriais em conjunto com suas respectivas 

Diretorias de Unidades Acadêmicas. A estratégia de abordagem da DIPLAN/UERJ foi 

executada em ondas. A consulta envolveu a realização de reuniões remotas da direção e da 

equipe da diretoria, primeiramente, com a cúpula estratégica dos centros setoriais da UERJ. A 

iniciativa justifica-se porque se diagnosticou, durante a realização das entrevistas, a 

necessidade de organizar o fluxo de informações por intermédio dos centros setoriais. Como 

ilustração, conforme sintetizado no documento preparatório: “Proposta Orçamentária 2021: 

Planejamento e estratégia para consulta dos componentes organizacionais – Levantamento 

de Lições Aprendidas”, identificou-se que:  

 

A direção de centro setorial é prevista no regimento geral. 
Diretor de centro setorial tem a função de coordenação das 
unidades acadêmicas para possibilitar uma intersecção e 
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contribuir de forma mais efetiva para o cumprimento das 
responsabilidades da UERJ, ensino, pesquisa e extensão. Faz o 
link entre as unidades acadêmicas e os demais componentes 
organizacionais. Intermediação entre as unidades acadêmicas 
sob o seu guarda-chuva e a administração central. Todos os 
centros setoriais se reúnem ordinariamente 1 vez por mês no 
Conselho de Diretores do Centro Setorial. Como diretor de 
centro eu tenho que defender as demandas financeiras e de 
recursos humanos de todas as unidades junto às instâncias 
superiores. Na reunião de colegiada, as propostas e demandas 
são socializadas entre os diretores acadêmicos do centro setorial.  

 
Portanto, a primeira onda buscou envolver as unidades acadêmicas em conjunto com seus 

respectivos centros setoriais, componentes importantes na canalização do fluxo de 

informações ao órgão central. 

  
Tabela 14 – Lista de reuniões de coordenação realizadas com diretorias acadêmicas  

Componente Organizacional Data da reunião 

Diretoria CEH 26/05/20 
Diretoria CEH e diretorias de Unidades Acadêmicas 01/06/20 
Diretorias CEH, CTC, CCS e CBI 04/06/20 
Diretoria CTC e diretorias de Unidades Acadêmicas 08/06/20 
Diretoria CBI e diretorias de Unidades Acadêmicas 08/06/20 
Diretoria CCS e diretorias de Unidades Acadêmicas 15/06/20 

          Fonte: Elaboração própria 

 

Em outra onda, foram realizadas reuniões com as Pró-Reitorias da UERJ sempre buscando 

alinhar com as diretrizes estratégicas em elaboração: 

 

Tabela 15 – Lista de reuniões de coordenação realizadas com Pró-Reitorias  

Componente Organizacional Data da reunião 

Pró-Reitoria 4 02/06/20 
Pró-Reitorias 2, 3 e 4 04/06/20 
Pró-Reitoria 1 23/06/20 

          Fonte: Elaboração própria 
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Nessas reuniões, eram discutidas as seguintes pautas: 

 

1. Introdução: missão, valores e diretrizes DIPLAN/UERJ 

2. Proposta Orçamentária e cumprimento legal 

3. Institucionalização do processo de consulta na UERJ 

4. Proposta de criação da Rede UERPLAN 

5. Pactuação de Encaminhamentos para realização da consulta 

 

Após as primeiras ondas de alinhamento com a cúpula estratégica, foram oferecidas por parte 

do corpo técnico da diretoria 4 oficinas técnicas remotas, divididas por centro setorial, para, 

além de iniciar o processo de consolidação da Rede UERJPLAN, orientar os pontos focais o 

escopo do trabalho, bem como capacitá-los para o correto manuseio do formulário. Nessa 

oportunidade, consolidou-se a proposta de abertura de canais institucionais da DIPLAN com 

os componentes de forma a garantir que o trabalho fosse realizado com o apoio necessário.  

 

Tabela 16 – Lista de oficinas técnicas realizadas 

Componente Organizacional Data da Oficina Técnica  

CEH – Centro de Educação e Humanidades 16/06/20 
CTC – Centro de Tecnologia e Ciências 17/06/20 
CBI – Centro Biomédico 18/06/20 
CCS – Centro de Ciências Sociais 19/06/20 

          Fonte: Elaboração própria 

 

Durante esse difícil período de pandemia, apesar das dificuldades, a DIPLAN/UERJ, com 

acompanhamento em ponto de controle semanal de toda equipe, promoveu 16 reuniões 

externas sobre a Proposta Orçamentária, prestar mais de 50 atendimentos personalizados para 

suporte à consulta, realizar 4 oficinas técnicas com  62 inscritos, bem como iniciar o processo 

de construção da rede, com a adesão maciça dos componentes da UERJ - 50  pontos focais, 

fomentando interação das equipes e integração de esforços para aperfeiçoar os processos de 
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planejamento e orçamento da UERJ. 

 

Nessas condições desafiadoras, a DIPLAN/UERJ encerrou o processo de consulta no dia 

01/07/2020, tendo recebido o material de todos os componentes que pactuaram com a 

diretoria a entrega naquela data. Destaca-se que fora encaminhada a CI DIPLAN nº 60/2020 

via SEI para todos os componentes organizacionais, apresentando os pressupostos legais e 

suas regulamentações para orientar seu envolvimento na construção da Proposta Orçamentária 

2021. 

 

Contudo, fez-se questão de promover a estratégia de reuniões online de esclarecimento e 

pactuação porque a atual gestão da DIPLAN/UERJ, mais do que uma consulta episódica, 

deseja abrir um canal de diálogo permanente entre a diretoria e os componentes 

organizacionais da UERJ. Acredita-se que assim seja possível fomentar a transversalidade da 

proposta e impulsionar a consolidação de um espírito de corpo na instituição, estratégia 

importante para aumentar a dimensão participativa e a integração das ações de planejamento 

da UERJ.   

 

Dando transparência ao processo, foi destacada com as lideranças e representações 

institucionais envolvidas a necessidade do cumprimento dos prazos estabelecidos no 

cronograma para oferecer tempo hábil para a elaboração da relatoria por parte da Comissão 

Permanente de Planejamento e Desenvolvimento do CONSUN. 

3.5 – Agenda de desafios para a Rede UERJPLAN como instrumento de 

desenvolvimento da cultura de planejamento na universidade 

 

A agenda de desafios para a Rede UERJPLAN relaciona-se de maneira primordial com a 

ideia-força base da atual gestão da DIPLAN, consagrada na criação da Coordenadoria de 

Cooperação em Redes e Prospectiva: integração. Concebida em sua multidimensionalidade, a 

integração pressupõe coordenação e cooperação mútua de esforços para o enfrentamento de 
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questões que a transversalidade intrínseca aos processos de gestão suscita.  

 

Destaca-se que a integração é entendida ainda nas diversas escalas dos processos engendrados 

para a execução da gestão. Por isso, a DIPLAN toma a iniciativa de promover, internamente, 

a integração de suas Coordenadorias: Coordenadoria de Planejamento, Coordenadoria de 

Execução Orçamentária e Coordenadoria de Cooperação em Rede e Prospectiva. A gestão 

pública não pode prescindir da concatenação de suas diversas partes para formação de um 

todo orgânico e funcional.  

 

Espera-se que essa ideia-força possa ser disseminada e adotada nas demais escalas do 

organograma institucional: intra e inter unidades acadêmicas, centros setoriais, unidades 

administrativas, sob a coordenação da administração central em linha com as diretrizes das 

instâncias decisórias da UERJ. Afinal, as partes são criadas para organizar fluxos e 

responsabilidades. Espera-se que as partes criem sinergia de esforços para prover resultados 

institucionais para o todo. Assim, o trabalho é dividido para ser organizado; não se deve, 

entretanto, perder de vista que a parte existe em função do todo.  

 

Disso decorre que a visão do todo reclama custos e esforços de coordenação. O panorama 

pandêmico tem escancarado a necessidade de esforços coordenados para o seu enfrentamento, 

deixando clara a interdependência de ações sob o direcionamento claro e inequívoco de 

diretrizes elaboradas e pactuadas pelos tomadores de decisão em nível estratégico.  

 

Por exemplo, é pertinente destacar que em função do AEDA 29/2020, foi apresentado pela 

Pró-Reitoria de Graduação (PR-1), o planejamento10 do retorno às atividades acadêmicas, 

tendo em vista a situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus11. O 

documento apresenta as dimensões – infraestrutura, formação, diagnóstico e regulamentação 

                                                 
10 Comunicação Interna CI PR-1 142 de 22 de junho de 2020. 
11 Destaca-se a publicação da Lei Estadual nº 8.916 de 30 de junto de 2020 que dispõe sobre a desinfecção das 
escolas, universidades, bibliotecas, teatros públicos e privados, no âmbito do estado do rio de janeiro, antes do 
retorno às suas atividades, 
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– e seus respectivos eixos, bem como os princípios basilares das dimensões – flexibilização, 

inclusão e cooperação. Além disso, convida os componentes organizacionais da UERJ, bem 

como os poderes instituídos do Estado, para cooperar com a missão de retorno das atividades 

acadêmicas na universidade. Esse é um exemplo seminal da necessidade premente, urgente e 

improrrogável de construção de instâncias coletivas de integração na UERJ para o 

enfrentamento dos desafios presentes e futuros.  

 

Com base nesse panorama, de modo mais objetivo, a agenda de desafios para a Rede 

UERJPLAN, no curto e médio prazo, engloba: 

 

• Qualificação da comunicação interna: alinhamento interno entre os pontos focais da 

rede sobre conceitos básicos, técnicas e práticas institucionais relativas a 

planejamento, orçamento e gestão. 

 

• Qualificação da informação para elaboração dos instrumentos oficiais de planejamento 

e para subsídio à tomada de decisão: adoção de metodologias adequadas para o 

levantamento de dados e informações sobre planejamento, orçamento e gestão nos 

componentes organizacionais para elaboração do PPA, LDO e da LOA e provisão de 

recursos de informação para gestores e técnicos. 

 

• Qualificação da informação para gestão e do subsídio à tomada de decisão: adoção de 

metodologia de uso de indicadores para monitoramento e avaliação dos planos de ação 

desenhados para o alcance de metas institucionais pactuadas em nível estratégico. 

 

• Qualificação do planejamento da UERJ: adoção de metodologia cada vez mais 

adequada à realidade da UERJ para a formulação de seu planejamento estratégico 
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orientado a resultados, em linha com seu respectivo plano de desenvolvimento 

institucional (PDI12). 

 

Figura 3 - Integração dos instrumentos de planejamento 
 

 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Quando se fala em integração, não se pode olvidar de que essa integração também deve 

abranger a correlação lógico-temporal entre os instrumentos de planejamento elaborados pela 

instituição. Nesse sentido, há de haver encadeamento entre os planos de longo, médio e curto 

prazo.  

 

                                                 
12 O último PDI da UERJ de que se tem notícia é de 2014. Para mais informações, ver  https://www.uerj.br/wp-
content/uploads/2017/10/PDI_UERJ_25_MARCO2015.pdf 
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Em uma instituição do tipo universitário, pelas suas peculiaridades e complexidade inerentes, 

o plano de desenvolvimento institucional tem escopo de alta abrangência, abarcando 

dimensões institucionais (organização política, administrativa e de pessoal), finalísticas 

(organização acadêmica, projeto pedagógico institucional e políticas de atendimento ao 

discente) e de apoio (infraestrutura e serviços de apoio). Nesse sentido, as diretrizes são de 

maior abstração e a avaliação do plano é primordialmente qualitativa. 

 

O planejamento estratégico, no contexto universitário, deve ser entendido em sua acepção 

administrativo-gerencial. Nesse sentido, o plano estratégico pode ser configurado como uma 

plataforma de planejamento capaz de concentrar e acompanhar de modo mais contínuo o 

alcance de metas gerenciais, base para o alcance das metas institucionais plasmadas no 

planejamento institucional. O uso de painéis de bordo alimentado por indicadores com a 

emissão de relatórios gerencias periódicos é ferramenta base do planejamento estratégico para 

monitoramento das metas pactuadas nas dimensões estruturadas pela instituição. 

 

Diferente do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Planejamento Estratégico, o Plano 

Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - 

LOA são de elaboração obrigatória por mandamento constitucional. Entretanto, esses 

instrumentos são de médio e curto prazo e deveriam, nesse sentido, ser concatenados com o 

planejamento de longo prazo da instituição. Assim poder-se-ia vislumbrar uma organicidade 

de agenda e de ação para a UERJ ao longo do tempo, com o alcance de resultados mais 

estruturantes e perenes. 

 

Com base nisso, mais do que a concatenação lógica dos instrumentos de planejamento da 

UERJ, o desafio-síntese da rede UERJPLAN é servir de canal institucional de relacionamento 

perene entre os componentes organizacionais da UERJ. A partir dessa proximidade, sob a 

coordenação do órgão central de planejamento e orçamento DIPLAN, objetiva-se que, na 

prática e diante dos desafios cotidianos da gestão, a REDE UERJPLAN possa agregar os 
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atores institucionais na missão de engendrar os melhores esforços para planejar, orçar e gerir 

as demandas e recursos da UERJ de forma coordenada e sinérgica, orientada a resultados e 

efetividade de suas políticas, participativa, transparente e permeável ao controle social. 
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Capítulo IV – Descrição e detalhamento da Proposta 

Orçamentária 2021 para a UERJ 

 

4.1 – Estimativa das Receitas da UERJ 

 

As receitas próprias da UERJ classificam-se como: diretamente arrecadadas (230), 

decorrentes do pagamento pelo SUS de serviços hospitalares (225), e oriundas de convênios 

firmados (212). A seguir será apresentado o comportamento das receitas em valores nominais 

nos últimos anos, começando por um panorama geral na tabela 17. Além disso, os gráficos 

21, 22 e 23 apresentam a evolução comparativa das receitas totais com as receitas por fonte: 

230 – Recursos próprios, 212 – Convênios e 225 – SUS. 

 

Considerando como série histórica o período desde o início da gestão estadual de Sérgio 

Cabral, ocorreram 4 variações anuais negativas na receita total: 2007-2008 (-28,1%), 2009-

2010 (-3,9%), 2014-2015 (-16,7%) e 2016-2017 (-28,7%). Portanto, sua série já começa com 

uma das retrações mais expressivas, seguida de um período com tendência de recuperação 

lenta. Isso se deve em grande medida à queda violenta de recursos próprios já na variação 

2007-2008 (-44,6%) acompanhada, em menor proporção, também na redução das receitas do 

HUPE/SUS (-17,3%).  
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Tabela 17 – evolução das receitas total e por fonte 

EXERCÍCIO 
RECURSOS 
PRÓPRIOS HUPE/SUS CONVÊNIOS TOTAL 

2007 70.522.872 28.626.704 22.434.934 121.584.510 
2008 39.082.466 23.676.762 24.641.882 87.401.110 
2009 48.086.375 34.594.015 21.590.970 104.271.360 
2010 44.778.821 34.691.067 20.723.659 100.193.547 
2011 42.016.793 40.518.335 24.442.265 106.977.393 
2012 49.385.055 39.072.252 25.110.230 113.567.537 
2013 50.347.214 46.750.396 20.821.520 117.919.130 
2014 51.866.597 41.985.787 34.547.441 128.399.825 
2015 46.834.494 44.258.901 15.904.646 106.998.041 
2016 34.539.807 34.551.304 30.221.026 99.312.137 
2017 28.365.051 37.001.019 5.712.759 71.078.829 
2018 41.754.686 26.752.645 4.230.542 72.737.874 
2019 44.762.841 53.864.158 1.922.215 100.549.214 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

Como mostra o gráfico 21, em nenhum exercício seguinte a receita de recursos próprios 

apresentou patamar semelhante àquele de 2007 (R$70,5 milhões). Portanto, as receitas de 

recursos próprios perderam parte de sua capacidade geradora bem antes do período da severa 

crise financeira da administração estadual, nos anos seguintes, elas vêm exibindo uma 

trajetória estacionária em torno do intervalo entre R$40 milhões e R$50 milhões. Única 

exceção são os anos 2016 e 2017, período de auge da crise estadual. Esse último aspecto traz 

uma importante constatação: empiricamente, revela-se uma falácia o argumento que a 

evolução na geração de recursos próprios é capaz de ser uma alternativa em períodos de crise 

das finanças públicas. Diante de inúmeras dificuldades operacionais impostas, fica evidente 

que os impactos de uma crise severa na administração estadual tendem a prejudicar a 

estabilidade da própria capacidade geradora de receita na universidade. Superado o período de 

auge da crise estadual, voltaram a se comportar dentro de seu intervalo anterior. 
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Gráfico 21 – Comparativo da evolução das receitas total e por recursos próprios 

 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 

 

Voltando a análise da receita total, o valor que se tinha em 2007 só será superado em 2014, ou 

seja, 7 anos depois. Contudo, o valor alcançado em 2014 não difere muito do valor de 2007, 

respectivamente, R$ 128,4 milhões e R$ 121,6 milhões. Portanto, o que houve foi uma fase de 

recuperação do patamar anterior. De toda forma, ainda é o maior valor que se alcançou até o 

momento. Sabendo que a evolução de recursos de recursos próprios manteve um 

comportamento estacionário, os recursos responsáveis pela recuperação das receitais totais 

não vieram dessa fonte. Como fica claro nos gráficos 22 e 23, as receitas do HUPE/SUS que 

foram as principais responsáveis após uma retração inicial entre 2007 e 2008, inclusive 

compensaram a retração continuada das receitas de convênios. Em 2014, o valor das receitas 

do HUPE/SUS eram já 3/4 maiores que o valor de 2008. 
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Lembrando que o ano de 2008 foi marcado por uma grave crise mundial que teve reflexos no 

Brasil nos anos seguintes, merece ser destacado que a resposta dada com o aumento do gasto 

público via SUS ofereceu um mecanismo anticíclico essencial. Dito em outras palavras, a 

evidência mostra que a universidade consegui exibir maior capacidade de geração de receitas, 

mesmo em um momento de crise, exatamente quando ela é fortalecida pelo gasto público. 

Isso fica ainda mais evidente no cenário pós 2014, que se combina a soma de uma crise 

nacional passando a adotar políticas de austeridade, o que reduz o gasto público via SUS, com 

a crise das finanças estaduais em sequência que seguem o mesmo receituário contracionista.  

 

Gráfico 22 – Comparativo da evolução das receitas total e através do HUPE/SUS 

 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
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Gráfico 23 – Comparativo da evolução das receitas total e por convênios 

 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

Nesse contexto, após 2014, a evolução da receita total sofreu novos reveses, inclusive com a 

maior variação negativa da série histórica sendo em 2016-2017. No ano de 2017, chega-se ao 

valor mais baixo de receita total, R$ 71,1 milhões, o que equivale a quase metade (44,6%) na 

comparação com 2014. A recuperação da receita total se inicia em 2018 de maneira tímida, e 

depois de forma mais significativa em 2019. 

 

Em grande medida, isso se deveu ao impulso das receitas do HUPE/SUS. Inclusive, em 2019, 

o salto que se deu levou a um valor sem precedentes na série histórica (R$ 53,9 milhões) que 

confirma que vem se tornando a principal fonte de receitas da UERJ, firmando a 

ultrapassagem sobre as receitas por recursos próprios que tradicionalmente eram as principais. 

Cabe registrar que isso ocorre mesmo em um cenário nacional que as políticas de austeridade 
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mantêm dominantes, e a explicação se deve ao belo trabalho de fortalecimento da estrutura do 

Complexo da Saúde da UERJ, como é visível inclusive em sua atuação destacada no contexto 

pandêmico. Se o gasto público for ampliado via SUS, esse desempenho ainda poderá ser bem 

maior. 

 

Apesar da trajetória de retomada das receitas totais, é preciso ter claro que, em 2019, ainda só 

se conseguiu voltar a um valor superior a aquele de 2016, ou seja, ainda é uma fase de nova 

recuperação não concluída e que se revela um desafio para os exercícios seguintes. Os 

resultados pífios que vem apresentando recentemente as receitas por convênios demonstra ser 

o principal entrave (com exceções esporádicas em 2014 e 2016). Em 2019, obteve-se nessa 

fonte o pior resultado da série histórica: R$ 1,9 milhões, um valor que representa só 8,6% do 

valor que se tinha em 2007.  

 

Podemos creditar parte da explicação ao decréscimo na arrecadação aos problemas com 

Certidão Negativa de Débitos Federais – CND e a obrigatoriedade de depósito, em recursos 

financeiros, da contrapartida exigida, em conta específica do convênio. Contudo, certamente 

não foram apenas esses os obstáculos que contribuíram para esse desempenho. Ainda que, até 

2013, sua arrecadação seguisse um comportamento estacionário dentro do intervalo entre R$ 

20 milhões e 25 milhões, ela sofreu retrações na maior parte dos exercícios da série histórica. 

Inclusive, não vem apresentando ainda qualquer sinal de recuperação, dado ser a única fonte 

de receitas que apresentou retrações continuadas nos últimos anos. 

 

Em síntese, considerando os limites superiores da série histórica, a geração de maiores 

receitas pela UERJ se traduz em três alvos para serem perseguidos nos próximos anos: 

 

• Elevar a capacidade de geração de receita em recursos próprios para além do intervalo 

que vem evoluindo tradicionalmente. Isso depende de fatores conjunturais não 

imporem dificuldades que afetem sua estabilidade operacional, e também melhorias de 
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caráter incremental em sua gestão perseguindo metas crescentes de arrecadação.  

 

• Manter a expansão  de receitas pelo HUPE/SUS em trajetória continuada. Depende de 

continuar o fortalecimento da estrutura do Complexo de Saúde e o gasto público for 

ampliado via SUS para garantir pleno uso da capacidade instalada do HUPE em 

promover o atendimento assistencial à população do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Recuperar a capacidade de geração de forma sustentada de receitas por convênios. O 

problema demonstra ir bem além de fatores conjunturais, exigindo uma mudança 

estrutural mais profunda, ou seja, um novo paradigma para sua gestão. 

 

4.2 – Memória de cálculo da estimativa das receitas arrecadadas pela UERJ para 2021 

 

Os dados referentes à estimativa da arrecadação de recursos de outras fontes foram obtidos 

através de consulta às Unidades administrativas da Universidade que são responsáveis pela 

prestação de serviços e celebração de convênios (DAF, DICONV, CEPUERJ, CEPED, 

Vestibular, HUPE e PPC).  Abaixo segue quadro detalhando as estimativas receitas de tais 

recursos: 
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Tabela 18 – Consolidação detalhada da receita estimada pelos componentes 

organizacionais da UERJ para 2021 

NATUREZA DA 
RECEITA 

  
F TOTAL 

2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

1.3.1.0.01.1.1.01 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 230 2.616.000 

1.3.1.0.01.1.1.02 
Aluguéis e Arrendamentos - Outras Receitas de Aluguéis - 
Principal 

230 840.000 

1.3.1.0.01.2.1.04 
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Taxas de Ocupação 
de Imóveis - Principal 

230 120.000 

1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança - Principal 230 331.200 
1.3.2.1.00.5.1.01 Juros de Títulos de Renda - Principal 230 360.000 
1.3.2.1.00.5.1.02 Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal 225 240.000 
1.3.2.1.00.5.1.02 Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal 230 180.000 

1.5.0.0.00.1.1.03 
Receita Industrial - Receita da Indústria Editorial e Gráfica - 
Principal 

230 156.000 

1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 230 14.929.660 
1.6.1.0.02.1.1.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 230 18.082.550 
1.6.1.0.0.3.11.01 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 230 95.000 
1.6.2.0.02.1.1.01 Serviços de Transporte - Principal 230 600.000 
1.6.3.8.01.1.1.01 Serviços Hospitalares - Principal 225 59.760.000 
1.6.3.8.01.1.1.01 Serviços Hospitalares - Principal 230 6.865.632 
1.6.3.8.01.3.1.01  Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal 230 5.515.000 
1.6.3.8.01.9.1.01 Outros Serviços de Saúde - Principal 230 190.000 
1.7.1.8.10.9.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 212 2.865.335 
1.7.4.0.00.1.1.03 Contribuições e Doações 230 120.000 
1.7.7.0.00.1.1.01 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 230 5.400.000 
1.7.7.0.00.1.1.02 Doações e Legados 230 120.000 
1.7.7.0.00.1.1.03 Herança Jacente 230 30.000 
1.9.2.2.99.1.1.01 Outras Restituições - Principal 230 360.000 
2.4.1.8.10.9.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 212 10.625.197 
2.4.7.0.00.1.1.01 Provenientes de Pessoas Físicas - Principal (*) 230 3.000.000 

TOTAL GERAL 133.401.574 
TOTAL FONTE 230 – RECURSOS PRÓPRIOS 59.911.042 
TOTAL FONTE 225 – HUPE/SUS 60.000.000 
TOTAL FONTE 212 – CONVÊNIOS 13.490.532 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
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As estimativas das receitas para as fontes 212, 225 e 230 estão consolidadas conforme a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 19 – Estimativa global das receitas nas fontes 212, 225 e 230 para exercício 2021 

Fontes VALOR (R$) 
 Fonte 230 – Recursos Próprios 59.911.042 

 Fonte 225 – HUPE/SUS 60.000.000 

 Fonte 212 – Convênios 13.490.532 

TOTAL 133.401.574 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 

 
4.3 – Fixação das despesas da UERJ para 2021 

 

A seguir, apresenta-se o quadro analítico que orienta e discrimina os valores das dotações 

orçamentárias atuais (atualizado em 07 de julho de 2020), os valores propostos para o 

exercício de 2020 e as projeções para a proposta orçamentária de 2021.  

 

4.3.1 – Estimativas de despesas no orçamento da Fundação UERJ 

 

L1 – Pessoal e encargos 

 

Cabe lembrar que as despesas com pessoal e encargos são aquelas despesas de natureza 

remuneratória decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no 

setor público, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes 

sobre a folha de salários, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios 

assistenciais classificáveis neste grupo de despesa.  

 

Ressalta-se que as projeções das despesas com pessoal e encargos foram estimadas em ação 
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conjunta junto a Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP. Onde foram consideradas 

variáveis como progressão e promoção dos servidores docentes e técnicos. Não deixando de 

considerar que até esse momento encontra-se em vigência o Regime de Recuperação Fiscal no 

Estado do Rio de Janeiro, que é um fator limitante para o incremento dessas despesas.  Chama 

atenção que as despesas com pessoal e encargos já corresponderem a aproximadamente 55% 

em relação ao orçamento de fontes de recursos do Tesouro. 

 

Tabela 20 – Recursos para despesa de pessoal e encargos (L1) – Fonte 100 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
Anual 2020 

Projeção 
Anual 2021 

Projeção 
SGP 

Projeção 
para 2021 

Vencimentos  684.013.087,33 701.337.129,45 73.067.756,50 774.404.885,95 
Auxílios  34.083.514,29 34.067.257,44 1.152.000,00 35.219.257,44 

RioPrevidência  139.575.679,07 145.997.710,61 20.458.971,69 166.456.682,30 
TOTAL 822.227.650,10 857.672.280,69 881.402.097,50 94.678.728,19 976.080.825,69 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 
Nota: Os valores de vencimentos foram corrigidos em 3,67% a.a., devido ao crescimento 
vegetativo da folha. 

 

L2/L6 – Manutenção e Concessionárias 

 

Cabe lembrar que se pode classificar as despesas de manutenção como aquelas necessárias à 

prestação de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, a compra 

de material de consumo, e a contratação de serviços de terceiros. Ressalta-se que os valores 

são estimados através da análise da série histórica dessas despesas e das projeções para o 

atendimento das mesmas. 
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 Tabela 21 – Recursos para despesas com prestação de serviços entre órgãos estaduais 

(L2) – Fonte 100 

 
Dotação Orçamentária 

Atualizada 2020 
Projeção Anual 

2020 
Proposta 
para 2021 

Imprensa Oficial 
 

1.084.400,00 1.200.000,00 
Combustível 

 
238.100,00 250.000,00 

TOTAL 1.388.769,00 1.322.500,00 1.450.000,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

Alinhados os dispositivos do AEDA 29/2020 e as diretrizes estratégicas dispostas na 

Comunicação Interna CI PR-1 142 de 22 de junho de 2020, destaca-se nessa Ação 

Orçamentária a previsão para aquisição do cartão SIM e pacotes de dados para todas aquelas 

pessoas de nossa comunidade que não possuem recursos tecnológicos suficientes para a 

retomada das atividades acadêmicas/administrativas, seja de forma remota, presencial ou 

híbrida. Esse esforço de toda a Administração Central da universidade, em especial da 

Reitoria, visa prover toda a comunidade de recursos de tecnologia para possibilitar, com toda 

segurança e cuidado, a retomada das atividades. 

 

Tabela 22 – Recursos para ação prioritária definida em L2 – Fonte 100 

Origem 
Descrição sucinta da proposta de aumento da 

capacidade de entrega da unidade  
 Ação 

Orçamentária 
 Valor 
2021  

ADM CENTRAL - 
PR1 

Chips e pacotes de dados para o atendimento dos 
31.600 alunos 

2016 7.584.000 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
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Tabela 23 – Recursos para manutenção da UERJ por ações específicas (L2) – Fonte 100 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

Vigilância ostensiva 30.880.240,91 32.047.571,95 
Limpeza e conservação 18.877.452,00 19.012.001,41 

Manutenção e conservação de bens e imóveis 18.758.976,00 20.519.644,95 
Apoio administrativo, técnico e operacional 17.953.716,00 19.196.363,42 

Preparo e distribuição de alimentos e/ou reparo 
e distribuição de alimentos e/ou bebidas – 
Restaurante Universitário (UERJ e CAP) 12.688.200,00 14.888.200,00 
Regime de desembolso descentralizado 

 – órgãos estaduais 6.640.000,00 6.800.000,00 
Material laboratorial / material hospitalar 4.000.000,00 4.000.000,00 

Medicamentos em geral 2.000.000,00 2.000.000,00 
Passagens e despesas com locomoção 1.430.000,00 1.430.000,00 

Alimentos para animais 700.000,00 850.000,00 
Outras Despesas 8.123.107,00 8.670.648,21 

Chips e pacotes de dados  
para o atendimento dos 31.600 alunos 

  7.584.000,00 

Outras Despesas (incluídas em projetos)   28.853.798,50 
TOTAL 77.886.670,80 122.051.691,91 165.852.228,44 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 

 
Tabela 24 – Recursos para despesas de serviços de utilidade pública – Concessionárias 

(L6) 

 
Dotação Orçamentária 

Atualizada 2020 
Projeção 2020 Proposta 2021 

Energia elétrica   11.900.751,57 16.154.000,00 

Água e esgoto   4.253.331,96 5.800.000,00 

Infovia   1.219.917,39 2.949.000,00 

Telefonia   793.473,63 1.377.400,00 

Gás   194.000,00 328.000,00 

TOTAL 14.518.058,40 18.361.474,55 26.608.400,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
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Tabela 25 – Consolidação dos recursos para despesas em L2/L6 – Fonte 100 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção  
2020 

Proposta 
 2021 

Prestação de Serviços 
entre órgãos estaduais  

1.388.769,00 1.322.500,00 1.450.000,00 

Manutenção da UERJ 77.886.670,80 122.051.691,91 165.852.228,44 

Concessionárias 14.518.058,40 18.361.474,55 26.608.400,00 

TOTAL 93.793.498,20 141.735.666,46 193.910.628,44 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

L3 – Despesas Obrigatórias 

 

Cabe lembrar que as Despesas Obrigatórias são aquelas nas quais o gestor público não possui 

discricionariedade quanto à determinação do seu montante, bem como ao momento de sua 

realização, por determinação legal ou constitucional. Por possuírem tais características, essas 

despesas são consideradas de execução obrigatória e necessariamente tem prioridade em 

relação às demais despesas, tanto no momento de elaboração do orçamento, quanto na sua 

execução. 

 

Tabela 26 – Recursos para despesas obrigatórias (L3) – Fonte 100 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

INSS 9.366.000,00 9.834.300,00 
PIS/PASEP 6.825.000,00 7.166.250,00 

Sentenças Judiciais 693.000,00 50.231.748,00 
ISS e outros 1.008.000,00 1.058.400,00 

TOTAL 7.477.860,00 17.892.000,00 68.290.698,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
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L4/L5 – Atividades finalísticas e projetos de investimento  

 

Cabe lembrar que projeto segundo a definição contida na Portaria nº 42/99, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, trata-se de “instrumento de programação para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 

quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de 

governo”. Ainda sob a definição de projetos podemos classificar os projetos de investimentos 

como as despesas com planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de 

imóveis, com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. As despesas 

elencadas em L5 (projetos/investimentos), no valor de aproximadamente R$ 417 milhões de 

reais, que correspondem aos investimentos (despesas de capital) solicitados pelas unidades e 

consolidados pela DIPLAN, estão disponíveis no anexo.  

 

Já as atividades finalísticas são as despesas que apresentam caráter continuado e permanente 

das quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e que são necessários à 

manutenção da ação do governo. Inicia-se pela estimativa das despesas com as bolsas de 

residência médica. Essas bolsas são regulamentadas por Lei Federal que determina entre 

outras coisas o valor de remuneração das bolsas.  

 

Tabela 27 – Recursos para despesas de apoio à residência – Fontes 100 e 122 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

Residentes 
 

28.944.000,00 30.028.301,28 
TOTAL 17.031.007,00 28.944.000,00 30.028.301,28 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

Continuando com o detalhamento das atividades finalísticas, foi realizada coleta de dados em 
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relação às bolsas destinadas aos alunos da graduação e do ensino fundamental. Solicitou-se 

ainda a previsão de despesas para a aquisição de material de distribuição gratuita, destinados 

aos alunos oriundos do sistema de cotas. Abaixo seguem os dados apresentados pelas Pró-

Reitorias. Inspirados pelos cenários desenhados pela Pró-Reitoria de Graduação (PR-1), 

apresenta-se seus três diferentes cenários para mensuração do impacto de cada um, no 

orçamento da UERJ, em face da possibilidade da implantação. Ressalta-se ainda que as Pró-

Reitorias em ação conjunta propuseram o aumento do valor das bolsas de R$500,00 para 

R$550,00. 

 

Tabela 28 – Recursos para despesas com bolsas de auxílio discente no cenário: previsão 

de reajuste no valor unitário 

Responsável Modalidade Quanti 
dade 

Valor 
Atual 
(R$) 

Total 
Atual 
(R$) 

Quanti 
dade 

Proposta 

Valor 
Proposto 

(R$) 

Total 
Proposto 

(R$) 

PR1 

Estágio Interno 500 500 250.000 500 550 275.000 
Iniciação à 
docência 

180 500 90.000 180 550 99.000 

Monitoria 500 500 250.000 500 550 275.000 

TOTAL 1.180 
 

590.000 1.180 
 

649.000 

PR2 

Iniciação 
Científica - IC 

400 500 200.000 400 550 220.000 

Iniciação 
Científica  

Júnior - ICJr 
20 250 5.000 20 275 5.500 

TOTAL 420 
 

205.000 420 
 

225.500 

PR3 

Extensão 457 500 228.500 457 550 251.350 

Cultura 30 500 15.000 30 550 16.500 

Interiorização 14 1.000 14.000 14 1.100 15.400 

TOTAL 501 
 

257.500 501 
 

283.250 

PR4 - - - - - - - 

TOTAIS MENSAIS 2.101 - 1.052.500 2.101 - 1.157.750 

TOTAIS ANUAIS - - 12.630.000 - - 13.893.000 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
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Tabela 29 – Recursos para despesas com bolsas de auxílio discente no cenário: previsão 

de criação/aumento de oferta e sem reajuste no valor unitário 

Responsável Modalidade 
Quanti 
dade 

Valor 
Atual 
(R$) 

Total Atual 
Quanti 
dade 

Proposta 

Valor 
Proposto 

(R$) 

Total 
Proposto 

(R$) 

PR1 

Estágio Interno 500 500 250.000 550 500 275.000 
Iniciação à 
docência 

180 500 90.000 200 500 100.000 

Monitoria 500 500 250.000 550 500 275.000 
TOTAL 1.180 

 
590.000 1.300 

 
650.000 

PR2 

Iniciação 
Científica - IC 

400 500 200.000 440 500 220.000 

Iniciação 
Científica  

Júnior - ICJr 
20 250 5.000 22 250 5.500 

Inovação 
Tecnológica 

- - - 30 500 15.000 

TOTAL 420 
 

205.000 492 
 

240.500 

PR3 

Extensão 457 500 228.500 500 500 250.000 
Cultura 14 1.000 14.000 19 1.000 19.000 

Interiorização 30 500 15.000 35 500 17.500 
TOTAL 501 

 
257.500 554 

 
286.500 

PR4 
Assistência 
Estudantil 

- - - 30 500 15.000 

TOTAIS MENSAIS 2.101 - 1.052.500 2.376 - 1.177.000 
TOTAIS ANUAIS - - 12.630.000 - - 14.124.000 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
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Tabela 30 – Recursos para despesas com bolsas de auxílio discente no cenário: previsão 

de criação/aumento de oferta e de reajuste no valor unitário 

Responsável Modalidade Quanti 
dade 

Valor 
Atual 
(R$) 

Total Atual 
(R$) 

Quanti 
dade 

Proposta 

Valor 
Proposto 

(R$) 

Total 
Proposto 

(R$) 

PR1 

Estágio Interno 500 500 250.000 550 550 302.500 
Iniciação à 
docência 

180 500 90.000 200 550 110.000 

Monitoria 500 500 250.000 550 550 302.500 
TOTAL 1.180 

 
590.000 1.300 

 
715.000 

PR2 

Iniciação 
Científica - IC 

400 500 200.000 440 550 242.000 

Iniciação 
Científica 

Júnior - ICJr 
20 250 5.000 22 275 6.050 

Inovação 
Tecnológica 

- - - 30 550 16.500 

TOTAL 420 
 

205.000 492 
 

264.550 

PR3 

Extensão 457 500 228.500 457 550 251.350 
Cultura 14 1.000 14.000 19 1.100 20.900 

Interiorização 30 500 15.000 35 550 19.250 
TOTAL 501 

 
257.500 511 

 
291.500 

PR4 
Assistência 
Estudantil 

- - - 30 550 16.500 

TOTAIS MENSAIS 2.101 - 1.052.500 2.333 - 1.271.050 
TOTAIS ANUAIS - - 12.630.000 - - 15.252.600 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
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A PR4 foi consultada também sobre as projeções das despesas com as bolsas do Programa 

PROINICIAR, que atende aos alunos oriundos do sistema de cotas na graduação e no ensino 

fundamental. Abaixo segue a proposta resumida da pró-reitoria: 

 

Tabela 31 – Recursos para despesas com bolsas do Programa PROINICIAR 

(Graduação e CAP-UERJ) 

 
Quantidade de 

bolsas Total (R$) 

jan/21 7.011 3.856.050,00 
fev/21 7.011 3.856.050,00 
mar/21 8.075 4.441.250,00 
abr/21 8.075 4.441.250,00 
mai/21 8.075 4.441.250,00 
jun/21 8.075 4.441.250,00 
jul/21 8.075 4.441.250,00 
ago/21 8.575 4.716.250,00 
set/21 8.575 4.716.250,00 
out/21 8.575 4.716.250,00 
nov/21 8.575 4.716.250,00 
dez/21 8.575 4.716.250,00 
Média 8.106 4.458.300,00 

ANUAL 
(considerando a Média) 

53.499.600,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 

Nota: despesas calculadas considerando já a proposta de valor reajustado em R$ 550,00 para 
cada bolsa. 
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Segue tabela com as estimativas consolidadas de despesas para incentivo à permanência 

discente: 

 

Tabela 32 – Consolidação dos recursos para despesas da ação: Incentivo à Permanência 

Discente (L4) – Fontes 100 e 122 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

Bolsas PROINICIAR 
(Graduação e CAP) 44.644.800,00 53.499.600,00 
Bolsas CETREINA 15.919.200,00 15.252.600,00 

Material de distribuição gratuita 1.500.000,00 5.227.800,00 
TOTAL 56.538.496,00 62.064.000,00 73.980.000,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
 

Em ato contínuo, seguem as tabelas com as demais previsões, ressaltando que as PRs foram 

consultadas também sobre essas despesas. 

 

Tabela 33 – Consolidação dos recursos  para despesas da açõa: Apoio à Formação do 

Estudante (L4) -  Fontes 100 e 122 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

Bolsas QUALITEC 2019 6.406.008,00 6.337.200,00 
Contratos PF 603.000,00 600.000,00 

Outros (Diárias e Restituições) 265.320,00 446.220,00 
Estagiários 1.063.692,00 1.080.000,00 

Contratos Professores 
Substitutos 1.809.000,00 4.800.000,00 

Auxílio para Trabalhos de 
Campo 422.100,00 241.200,00 

TOTAL 6.608.161,00 10.569.120,00 13.504.620,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
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Tabela 34 – Consolidação dos recursos para despesas com atividades finalísticas e 

projetos de investimento (L4/L5) – Fontes 100 e 122 

 
Projeção 

2020 
Proposta 

2021 

Apoio à Residência na UERJ 28.944.000,00 30.028.301,28 

Incentivo à Permanência Discente 62.064.000,00 73.980.000,00 

Apoio à Formação do Estudante 10.569.120,00 13.504.620,00 

Desenvolvimento Técnico e Científico 
(Contrapartida Convênio) 

- 197.318,00 

Ampliação e Reequipamento da UERJ 173.006.311,00 254.169.589,90 

Recuperação e Modernização do HUPE 83.865.033,00 93.838.805,86 

Desenvolvimento do Ensino,  
da Pesquisa e da Extensão 

15.056.638,00 68.846.353,29 

TOTAL 373.505.102,00 534.564.988,33 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais) 
 

4.3.2 – Estimativas de despesas no orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FES 

  

As despesas do Hospital Universitário Pedro Ernesto são custeadas pelo Fundo Estadual de 

Saúde – FES, da Secretaria de Estado de Saúde - SES. Esses recursos são enviados para a 

UERJ através da celebração de Resoluções Conjuntas entre a UERJ e a SES com objetivo 

específico. Além das despesas de custeio, as despesas de pessoal também são contempladas 

através desses instrumentos. A UERJ, através da ação conjunta entre a DIPLAN e a SGP, 

estima os gastos para o exercício subsequente e encaminha para o FES para posterior 

confecção do instrumento, descentralização e execução do orçamento pela UERJ . Seguem as 

tabelas com os demonstrativos das despesas de pessoal e de custeio do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto. 
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Tabela 35 – Recursos do FES para despesas de pessoal e encargos no HUPE – Fontes 

100 e 122 

 
Dotação Orçamentária 

Atualizada 2020 
Projeção 

2020 
Proposta 

2021 
Vencimentos 

 
236.066.373,52 237.023.549,05 

Auxílios 
 

19.965.051,31 20.361.506,29 
Rio Previdência 

 
57.022.551,10 59.500.782,39 

TOTAL 320.101.164,00 313.053.975,93 316.885.837,73 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 
Nota: Os valores de vencimentos foram corrigidos em 2,19%, devido ao crescimento 
vegetativo da folha. 

 

Tabela 36 – Recursos do FES para despesas de apoio ao HUPE – Fontes 100 e 122 

 
Dotação Orçamentária 

Atualizada 2020 
Projeção 

2020 
Proposta 

2021 
Limpeza HUPE 23.777.672,00 24.491.002,00 

Vigilância 19.376.019,00 19.957.300,00 
Manutenção Predial e de Equipamentos 15.583.313,00 16.050.812,00 

Locação de mão-de-obra 10.819.925,00 11.144.523,00 
Energia Elétrica 8.315.999,00 8.565.479,00 
Água e Esgoto 4.296.600,00 4.425.498,00 

Lavagem de Roupa 3.465.000,00 3.568.950,00 
Informatização 2.790.018,00 2.873.719,00 

INSS + ISS 2.772.000,00 2.855.160,00 
Contratos PF - HUPE 2.148.300,00 2.212.749,00 

Refeições Prontas (DINUTRI e PPC) 2.079.000,00 2.141.370,00 
Telefonia 970.200,00 999.306,00 

Coleta Lixo Biológico (infectante) 869.022,00 895.093,00 
Manutenção de Elevadores 515.006,00 530.456,00 

Gás 158.524,00 163.280,00 
Obras e Equipamentos 20.000.000,00 20.000.000,00 

Outras Despesas 25.687.473,00 26.458.097,00 
TOTAL 143.624.071,00 143.624.071,00 147.332.794,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
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4.3.3 – Estimativas de despesa no orçamento da FAPERJ 

 

Orçamento destinado ao pagamento das bolsas de produtividade da UERJ. Recurso 

descentralizado para a Universidade atraves da celebração de Portaria Conjunta entre a UERJ 

e a FAPERJ. Essas bolsas estão sob a gestão da PR2 que estima os valores das modalidades 

de bolsas atendidas por esse programa. 

 

Tabela 37 – Recursos da FAPERJ para despesas com fomento a estudos e pesquisas na 

UERJ – Fontes 100 e 122 

 

Dotação 
Orçamentária 

Atualizada 2020 

Projeção 
2020 

Proposta 
2021 

PROCIÊNCIA 
 

32.726.400,00 32.793.600,00 
PROATEC 

 
4.830.240,00 4.666.332,00 

Bolsas de Incentivo ao 
Desenvolvimento da Docência  

1.470.300,00 2.375.100,00 

Bolsas de Incentivo 
Desenvolvimento Tecnológico  

2.061.900,00 3.436.500,00 

TOTAL 40.000.000,00 41.088.840,00 43.271.532,00 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 

 

4.3.4 – Síntese das despesas para a proposta orçamentária do exercício de 2021  

 

A tabela a seguir sumariza o processo de fixação de despesa, e apresenta então a proposta 

orçamentária do exercício 2021 junto do comparativo com a dotação atualizada no exercício 

2020. 
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Tabela 38 – Estimativa global de despesas da UERJ para o exercício 2021 

Unidade Orçamentária Dotação Orçamentária 
Atualizada 2020 

Proposta 
2021 

Orçamento Fundação UERJ 1.297.004.110,30 1.772.847.140,01 

Pessoal e Encargos Sociais (L1) 822.227.650,10 976.080.825,24 
Manutenção e Concessionárias (L2/L6) 93.793.498,20 193.910.628,44 

Despesas Obrigatórias (L3) 7.477.860,00 68.290.698,00 
Finalística (L4) 101.577.120,00 117.710.239,28 
Projetos (L5) 271.927.982,00 416.854.749,05 

Orçamento FES 463.725.235,00 464.218.631,73 

Pessoal e Encargos Sociais do HUPE 320.101.164,00 316.885.837,73 
Apoio ao HUPE 143.624.071,00 147.332.794,00 

Orçamento FAPERJ 40.000.000,00 43.271.532,00 

TOTAL 1.800.729.345,30 2.280.337.303,74 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

4.4 – Limites impostos à UERJ para utilização dos recursos do Tesouro estadual 

 
Conforme o cronograma de eventos do planejamento governamental (vide tabela 1 no 

capítulo 2), a UERJ terá que cadastrar sua proposta orçamentária no Sistema Integrado de 

Planejamento e Gestão - SIPLAG para o Governo do Estado do Rio de Janeiro até o início de 

agosto de 2020. Esses registros se orientam pelo planejamento para o exercício seguinte, no 

que tange às despesas de pessoal, custeio e pela consolidação dos projetos de 

desenvolvimento institucional e de infraestrutura.   

 

Como realizado em outros anos, o corpo técnico da diretoria iniciou as estimativas de 

despesas analisando as séries históricas, dados contratuais e as informações obtidas através 

dos relatórios gerenciais extraídos do sistema SIAFE-Rio (execução orçamentária 

2018/2019/2020) e das publicações do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Além 
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disso, concorria simultaneamente a realização da tarefa imposta pela então Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SUPOG, denominada de Planejamento Orçamentário 

Detalhado – POD, que exigiu o esforço de detalhar as dotações orçamentárias no nível de sub 

elemento da despesa (o nível mais específico da classificação da despesa). Como exemplo: 

33903001 - Artigos e Utensílios em Geral para Cama, Mesa, Copa e Cozinha e Banho. 

 

Além disso, tomou-se como diretriz que, no momento de elaboração da proposta orçamentária 

da UERJ, as aspirações das novas gestões universitárias e seus planos para o futuro devem 

estar explicitadas. Por essa razão, o trabalho foi subsidiado também por uma consulta prévia e 

solicitação de informações a diversos componentes organizacionais dentro da universidade. É 

importante afirmar mais uma vez que, mesmo enfrentando condições muito difíceis de 

trabalho em um contexto pandêmico, não se abriu mão daquela diretriz e iniciar o 

desenvolvimento de uma cultura de planejamento em uma estrutura mais participativa e 

sistêmica através da Rede UERJPLAN institucionalizada pelo AEDA 30/2020 (conforme 

detalhado no capítulo anterior).  

 

Como todo exercício do planejamento possui uma dimensão técnica e política, a proposta é 

encaminhada também ao Conselho Universitário – CONSUN. Enquanto instância suprema de 

deliberação, normatização e consulta da UERJ, ela é submetida a sua avaliação a fim de 

aprovação. Inclusive, já houve anos que o total das despesas aprovadas pelo CONSUN para as 

fontes de receita 100 e 122 foi maior que os limites impostos pela Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEFAZ, para registro no SIPLAG. Caso isso ocorra, conforme realizado em outros 

exercícios, todas as pretensões manifestadas pelo CONSUN serão encaminhadas ao gabinete 

do Governador e para a SEFAZ-RJ por meio de ofício da Reitoria.  

 

Não obstante, é preciso estar ciente que o orçamento possui uma natureza autorizativa a se ter 

atenção para não frustrar expectativas posteriormente. No momento da execução, como 

observado no capítulo 2, o que vale é a partir da dotação inicial dada pelo governo estadual, 



Data: 13/07/2020              

 Fls: 0119 

DIPLAN - Diretoria de Planejamento e Orçamento 

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 Tel: 2334-0419 / 2334-0297 

   
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

disposição sempre definida no início do exercício e ainda sujeita aos contingenciamentos 

eventuais. Por essa razão, a dimensão política mais necessária é para que a proposta não seja 

em parte transformada numa “peça de ficção”, e, nesse sentido, é importante também o 

cuidado inicial para que a proposta que for aprovada transmita um realismo orçamentário ao 

poder público. 

 

Por essa razão, não se pode deixar de observar que os valores das despesas para projetos de 

L5 informados por todos os componentes organizacionais da UERJ e parte do custeio 

informado pela Administração Central superam os que foram estimados pelo corpo funcional 

da DIPLAN/UERJ. Porém, julgou-se ser importante dar transparência aos dados que foram 

informados pelos componentes organizacionais. Nesse sentido, a direção da DIPLAN/UERJ 

optou, quando identificada divergência, por prevalecer a utilização dos dados que foram 

encaminhados à diretoria através da consulta realizada. Enfatiza-se que as informações 

utilizadas não sofreram nenhum tipo de filtro ou corte prévio (apenas suprimidos os projetos 

sem valor estimado), estando transcritas da forma como foram encaminhadas. Destacamos 

ainda que algumas despesas informadas como projetos (L5) foram reclassificadas como 

atividades de manutenção (L2), conforme observaremos em momento oportuno, no quadro de 

L2 - Manutenção. 

 

A partir dos valores consolidados com todas as demandas dos componentes organizacionais 

consolidadas para a proposta orçamentária da UERJ, a equipe da DIPLAN/UERJ realizou o 

preenchimento na tabela do Planejamento Orçamentário Detalhado – POD, encaminhada pela 

atual SEPLAG. A tabela 39 apresenta a  memória de cálculo para o total do POD. Após esse 

procedimento e envio das informações, fomos comunicados pela equipe da Coordenação de 

Acompanhamento da Despesa Pública sobre a necessidade da adequação dos valores 

informados pela UERJ aos parâmetros estabelecidos como pré-limites para o preenchimento 

do POD. A tabela 40 apresenta o detalhamento dessa questão, tendo as despesas já R$ 

553.856.613 acima do limite preliminar. 
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Tabela 39 – Memória de cálculo para o total do Planejamento Orçamentário Detalhado 

(POD) 

Unidade Orçamentária Dotação Orçamentária 
Atualizada 2020 

Proposta 
2021  

Orçamento UERJ 1.297.004.110,30 1.772.847.140 
 

Despesas Obrigatórias 7.477.860,00 68.290.698 (-) 
Sub-Total 1.704.556.442  

Recursos Próprios lançados no POD 
(Fontes 230, 225 e 212) 

130.014.157 (+) 

Total do POD 1.834.570.599 
 

Fonte: elaboração própria (dados partir de consulta aos componentes organizacionais e 
projeções baseadas em dados do Siafe-Rio) 
 

Tabela 40 – Pré-limite para dotação orçamentária da UERJ no exercício 2021 

 
Valor Programado Limite Preliminar* Despesas acima  

do limite preliminar 
L1 R 976.080.825   
L2 R$ 167.322.228   
L4 R$ 247.609.396   
L5 R$ 416.854.749   
L6 R$ 26.703.400   

Total 
POD 2021 

R$ 1.834.570.599 R$ 1.280.713.986 R$ 553.856.613 

Fonte: SEPLAG-RJ 

Nota: Limite estabelecido pela despesa projetada no PLDO 2021 

 

Cabe registrar que, até o final da 1ª quinzena de julho, os limites para dotações orçamentárias 

para o exercício 2021 não foram divulgados pelo governo estadual.  Entretanto, considerando 

o desejo de não prejudicar a qualidade da apreciação da proposta pelo CONSUN e, assim 

reafirmar, o compromisso com os princípios da democracia e transparência, a DIPLAN/UERJ 

optou por já remeter o presente documento com os pré- limites apresentados pela SEPLAG-

RJ. Tão logo os limites estejam disponíveis encaminharemos essa informação para o 

CONSUN.  
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Lembramos que não podemos assegurar que os limites impostos à universidade serão estes já 

definidos previamente, pois conforme a informação de rodapé do quadro recebido esses dados 

foram extraídos do PLDO que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 

(ainda não aprovado pela ALERJ). De toda forma, sua notificação já indica uma dura 

sinalização e alerta que, não se alterando o cenário, a UERJ terá a difícil decisão política de 

repriorizar os gastos que irá realizar ao longo do exercício de 2021. É urgente avançar com 

celeridade o debate a respeito do tema diante dos prazos já estarem em andamento e se 

aproximando do limite de seu atendimento. A projeção histórica de custeio e investimento, 

disposta no capítulo 2, pode ser um instrumento orientador para essa tarefa. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

Há um grande desafio de o debate das finanças públicas se pautar mais por visão estratégica e 

não apenas por disputas de recursos. Isso significa fortalecer os instrumentos de gestão e a 

cultura do planejamento se transformar em seu paradigma, para que a dimensão do 

planejamento, com novas rotinas e desenho de prioridades, venha na frente da questão 

propriamente orçamentária. O papel do orçamento não deve ser travar o desenvolvimento 

desse plano estratégico, mas discutir suas formas de financiamento e encaminhar alternativas 

ainda que em condições adversas.  

 

Em um período de crise financeira da administração pública estadual, essa visão estratégica é 

a que mais se coloca sob risco, principalmente nos momentos que a situação fiscal se agrava e 

a retórica do “dinheiro acabou” reaparece de forma quase uníssona e acrítica. Quando isso 

ganha maior vulto, a questão orçamentária tende a vir na frente e, sob o discurso da 

austeridade seletiva a exigir que “sacrifícios são necessários”, reproduz-se uma série de 

limitações ao gasto público que retira do planejamento boa parte de sua capacidade de 

orientação das políticas públicas. Os resultados recentes vêm demonstrando que suas 

tentativas de ajustes fiscais não são sustentáveis e se traduzem em mais ônus para a sociedade. 

 

Diante dos graves problemas socioeconômicos fluminenses, a alavancagem do potencial do 

gasto público é algo fundamental e é necessário um forte planejamento para que sua execução 

seja de melhor qualidade. O desejável é que o planejamento sempre venha na frente com suas 

diretrizes claras, que as decisões sejam tomadas com previsibilidade e que metas sejam 

pactuadas socialmente a partir de instâncias representativas. O desafio é aprofundar a 

estrutura de planejamento e que essa ganhe corpo institucionalmente de forma a garantir 

interação de forma ampliada e mais continuada com os diversos componentes organizacionais 

internos a UERJ e na administração pública estadual como um todo.  
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É preciso reconhecer que não cabe à DIPLAN/UERJ fazer o planejamento da universidade, 

mas ajudar a comunidade universitária a realizá-lo de forma organizada. Especificamente, 

com a aplicação de instrumentos de gestão, sua atribuição institucional possibilita coordenar a 

mediação e a sistematização de um desafio que é de natureza técnica e política. Com esse 

espírito, sua equipe vem apostando no início do desenvolvimento da Rede UERJPLAN 

(institucionalizada pelo AEDA 30/2020), e a diretoria oferece a presente proposta 

orçamentária para o exercício 2021 reconhecendo que essa visão estratégica é um processo 

em construção. Dessa forma, também apostamos que a recorrência do debate orçamentário 

seja cada vez mais o espaço por excelência de compartilhamento de responsabilidades. 

 

O cenário de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus – COVID/19 fez 

com que o desafio de apresentar esse documento ganhasse uma dimensão extraordinária. Não 

obstante, a equipe da DIPLAN/UERJ está à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que 

por ventura surjam à Reitoria e aos membros do Conselho Universitário, bem como a toda 

comunidade uerjiana. No mais informando que a DIPLAN disponibiliza a execução 

orçamentária atualizada da UERJ e outros indicadores em sua página (www.diplan.uerj.br). 

 

Cordialmente,  

 

Equipe DIPLAN/UERJ 

 

 

 Diretor do Setor: Bruno Leonardo Barth Sobral 

 Coordenadoria de Execução Orçamentária: Maria Leonor Ribeiro Marques Portugal  

                         Fábio Pereira Duarte  

 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário: Luiz Teixeira Lemos  

                           Marcelo Ferreira de Moraes  
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 Coordenadoria de Cooperação em Redes e Prospectiva: Marcos Vinícius Ferreira Godoy 

    Luiza Rosângela da Silva 

                                                José Luiz dos Santos Filho 

 Chefia Administrativa: Marilene Vianna Vettore Marinho 

     Nathalia Camargo de Oliveira 
 

Rio de Janeiro,14 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 1 (um) RACK padrão 19" e 42U com profundidade de 1070mm, para acondicionamento de servidores 

padrão DELL. Esta aquisição visa garantir além da proteção, uma melhor organização dos equipamentos, tornando 

mais fácil a manutenção dos servidores pelos técnicos.

Ampl/Reeq UERJ Não 5.200                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 2 (dois) equipamentos FortSwitch-124E  para gerencimento direto a partir da interface do firewall 

Fortigate. Esta aquisição visa reduzir a complexidade e diminuir o custo de gerenciamento da rede, pois possui 

funções de segurança gerenciadas por meio do console do firewall FortiGate utilizado pelo CEPUERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 11.100               

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição das 2 (duas) licenças FortSwitch-124E FortiCare Contract para utilização dos dois equipamentos 

FortSwitch-124E. Esta aquisição está vinculada à aquisição dos 2 (dois) FortSwitch-124E.
Ampl/Reeq UERJ Não 900                     

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 4 (quatro) equipamentos SERVIDORES a fim de substituir alguns equipamentos existentes, que por 

funcionarem todos os dias do ano, 24 horas por dia, já se encontram bastante desgastados. Além disso, há uma 

vida útil do recurso que já foi sinalizada pela equipe de TI e que não poderá ser extrapolada sob risco de falha do 

servidor e perda total.

Ampl/Reeq UERJ Não 78.800               

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Adequação do mobiliário e reestruturação do layout da sala em função do novo organograma da Coordenação. O 

número de colaboradores aumentou e o layout da sala não se encontra funcional, prejudicando desta forma as 

atividades da equipe.

Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Desenvolvimento e implantação de uma nova plataforma integrada, de forma a reunir soluções legadas como o 

site CEPUERJ, intranet e diversos sistemas, em um único lugar,  agilizando o desenvolvimento de novas 

funcionalidades de acordo com os recursos disponíveis na nova ferramenta integrada, permitindo autenticação 

única de acesso (login) e sendo compatível com os principais padrões de desenvolvimento e as melhores práticas 

de segurança.          

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 1 (um) equipamentos FortiGate-200E em substituição ao atual equipamento(FortiGate-100D), que 

encontra-se no limite de sua capacidade de gerenciamento e que deixará de ser comercializado em 2021 e cujo 

suporte será extinto em 2022.

Ampl/Reeq UERJ Não 13.300               

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de licença para uso do FortGate-200E. Esta aquisição está vinculada à aquisição de um (1) equipamento 

FortGate-200E.
Ampl/Reeq UERJ Não 8.600                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 10 (dez) equipamentos FortSwitch-124E  para gerencimento direto a partir da interface do firewall 

Fortigate. Esta aquisição visa a substituição dos switches hoje existentes, com o intuito de reduzir a complexidade 

e diminuir o custo de gerenciamento da rede, pois possui funções de segurança gerenciadas por meio do console 

do firewall FortiGate utilizado pelo CEPUERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 55.500               

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição das (10) dez licenças FortSwitch-124E FortiCare Contract para utilização dos dois equipamentos 

FortSwitch-124E. Esta aquisição está vinculada à aquisição dos 10 (dez) FortSwitch-124E.
Ampl/Reeq UERJ Não 4.500                  
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ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de 1 (um) equipamentos Forticlient EMS. Esta aquisição visa garantir maior controle e segurança dos 

endpoints.
Ampl/Reeq UERJ Não 7.400                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ /  

 COSISTE-COORD. DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS GERENCIAIS

Aquisição de licença para utilização do equipamentos FortClient EMS. Esta aquisição está vinculada à aquisição do 

FortClient-EMS.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.500                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COCURSO - 

COORDENADORIA DE 

CURSOS 

Promover a adequação do mobiliário objetivando a saúde ocupacional dos servidores, colaborando com as 

políticas de gestão de pessoas da universidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 35.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COCURSO - 

COORDENADORIA DE 

CURSOS 

Promover a adequação da capacidade instalada de equipamentos de informática objetivando  atender com mais 

qualidade e rapidez  as demandas dos serviços gerenciados pela coordenação.
Ampl/Reeq UERJ Não 14.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Aquisição de cadeiras (modelo escritório) de qualidade, confortáveis e resistentes;                                                                                                                                  Ampl/Reeq UERJ Não 8.000                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Aquisição de 16 câmeras para monitoramento remoto do setor; por se tratar de um setor que trabalha com 

atividades sigilosas,  a atualização frequente do sistema de monitoramento do setor, a fim de reforçar a segurança 

de todo o material produzido, é necessária.

Ampl/Reeq UERJ Não 7.500                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Atualização das tecnologias de segurança e informação a fim de proporcionar base para um trabalho cada vez 

melhor e mais protegido.
Ampl/Reeq UERJ Sim 10.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Reconfiguração da parte elétrica do setor; Atualmente, a sala onde ficam a parte elétrica do setor vincula de duas 

a quatro mesas simultaneamente, o que dificulta quaisquer alterações no layout do sala. Dessa forma, faz-se 

necessário que essas ligações elétricas sejam independentes para que possam facilitar  futuras alterações na 

organização da sala.

Ampl/Reeq UERJ Não 4.500                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Ampliação  da área física, reconfigurando a disposição de suas salas e mobílias, uma vez que a distribuição atual 

dos ambientes não se comunica da maneira mais adequada e segura para o desenvolvimento das atividades de 

forma mais coerente e eficiente. 

Ampl/Reeq UERJ Sim 30.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Aquisição de 03 aparelhos de ar-condicionados de janela (Sala de Reuniões 03, Almoxarifado e Sala 1018) para 

saúde e bem estar da equipe.                                                                                                                   
Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGEDOC - 

COORDENADORIA DE 

GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Melhorar a qualidade dos serviços realizados pela COGEDOC, considerando a necessidade de estarmos com nossas 

dependências em condições habitáveis e salubres para o bom desempenho de nossos profissionais, visando ainda 

o bom funcionamento e produtividade dos serviços desenvolvidos pela COGEDOC.

Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               
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ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGEO - 

COORDENADORIA DE 

GESTÃO E 

OPORTUNIDADES

Redefinição do espaço da coordenação com aquisição de mobiliário adequado e equipamentos de informática Ampl/Reeq UERJ não 15.000               

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGEO - 

COORDENADORIA DE 

GESTÃO E 

OPORTUNIDADES

Aquisição de computadores Ampl/Reeq UERJ não 7.000                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COMARKE - 

COORDENADORIA DE 

COMUNICAÇÃO E 

MARKETING

Aquisição de cadeiras de escritório, confortáveis, resistentes e seguras, para funcionários e usuários, 

proporcionando conforto, bem estar e melhor desempenho no atendimento.
Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COMARKE - 

COORDENADORIA DE 

COMUNICAÇÃO E 

MARKETING

Aquisição de mobiliário, como armários e arquivos de qualidade, para a Recepção do CEPUERJ visando a 

otimização do espaço e a eficácia no atendimento aos seus usuários.
Ampl/Reeq UERJ Não 5.100                  

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

DIRETORIA - CENTRO DE 

CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Aquisição de 05 nobebooks visa oferecer melhores condições para os professores ministrarem as aulas, uma vez 

que os equipamentos em uso atualmente estão defasados e apresentando baixo redimento, além de precisarem 

de frequentes manutenções. O CEPUERJ objetiva tornar o referido CT no ambiente de referência na UERJ no que 

tange a aplicação de palestras, aulas e afins.

Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

ADM CENTRAL - PGUERJ

Obra de expansão e melhor aproveitamento do espaço da Procuradoria. Os benefícios são adequação do ambiente 

visando a melhoria das condições de trabalho, assim como atender ao aumento de demanda que ocorreu nos 

últimos anos.

Ampl/Reeq UERJ Não 646.400             

ADM CENTRAL - PGUERJ

Aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado. Melhora na climatização das salas, tendo em vista que a maioria 

dos aparelhos são antigos, em alguns já foi efetuada troca de peças na tentativa de reaproveitá-los, porém 

perderam eficência. Os benefícios desta aquisição são: o bem estar do servidor atuante na Procuradoria, o que 

impacta diretamente sua produtividade, assim como aumento da vida útil dos computadores e demais aparelhos 

eletrônicos, reduzindo a probabilidade de superaquecimento e a necessidade de substituição de peças ou compra 

de novos itens.

Ampl/Reeq UERJ Não 38.000               

ADM CENTRAL - PGUERJ

Aquisição de 40 computadores novos para adequação dos novos meios de trabalho, uma vez que todo serviço será 

informatizado e digital, de modo a suprir a defasagem dos pcs existentes na PGUERJ. Ampl/Reeq UERJ Sim 105.000             

ADM CENTRAL - PGUERJ
Aquisição de 30 persianas, tendo em vista que a maioria esta danificada dificultando a visibilidade dos monitores 

assim como a eficiência da climarização.
Ampl/Reeq UERJ Não 7.500                  

ADM CENTRAL - PGUERJ

Aquisição de TV SMART para sala de reuniões. Atender a demanda de realizar projeções nas reuniões, tendo em 

vista que atualmente não há equipamento com esta finalidade, o custo benefício da TV é melhor do que a 

aquisição de um projetor e da tela.

Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

ADM CENTRAL - PGUERJ

Renovação das 50 licenças de antivirus Kaspersky endpoint Security - enterprise - 3 anos, a renovação das licenças 

são de extrema necessidade, tendo em vista a quantidade de dados sigilosos que passam pela Procuradoria Geral 

da UERJ. Dessa forma, é a proteção adequada contra os rasowares e ataques cibernéticos, 3 anos pelo custo 

beneficio do investimento.

Ampl/Reeq UERJ Não 3.200                  

ADM CENTRAL - PR-1 18 computadores Desktop Ampl/Reeq UERJ Não 72.000               

ADM CENTRAL - PR-1 Aquisição de 7 multifuncionais Brother MFC-L6902DW Ampl/Reeq UERJ 28.000               

ADM CENTRAL - PR-1 Aquisição de 4 Notebooks Lenovo IdeaPad S145 Ampl/Reeq UERJ 13.600               

ADM CENTRAL - PR-1 Divisórias para estações de trabalho Ampl/Reeq UERJ 3.000                  

ADM CENTRAL - PR-1
Aquisição de 1 scanner para documentos : Ampliação da capacidade produtiva e maior agilidade ; adequação às 

demandas do SEI; reorganização do setor.
Ampl/Reeq UERJ 2.300                  

ADM CENTRAL - PR-1 3 aparelhos de ar condicionado de 12000 BTUS Ampl/Reeq UERJ Não 4.500                  

ADM CENTRAL - PR-1

Caixa de som amplificada, bluetooth, wireless, usb, micro sd, conexão P2, bateria interna recarregável c/ duração 

média de 4h, bivolt(110v e 220v), 40 RMS que melhorará as transmissões via projeção das mais diversas atividades 

do setor.

Ampl/Reeq UERJ 570                     
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ADM CENTRAL - PR-1 21 cadeiras de escritório ergonômicas Ampl/Reeq UERJ Não 5.650                  

ADM CENTRAL - PR-1 2 armários Ampl/Reeq UERJ Não 1.200                  

ADM CENTRAL - PR-1 4 gaveteiros Ampl/Reeq UERJ Não 800                     

ADM CENTRAL - PR-1 1 arquivo Ampl/Reeq UERJ Não 600                     

ADM CENTRAL - PR-1 1 mesa diretor, para utilização da diretora do DPAED Ampl/Reeq UERJ Não 700                     

ADM CENTRAL - PR-1 2 mesas redondas com 4 cadeiras Ampl/Reeq UERJ Não 1.400                  

ADM CENTRAL - PR-1 2 Frigobar ou geladeira pequena Ampl/Reeq UERJ Não 1.650                  

ADM CENTRAL - PR-1 6 mesas secretária Ampl/Reeq UERJ Não 2.600                  

ADM CENTRAL - PR-1 3 datashow Ampl/Reeq UERJ Não 7.000                  

ADM CENTRAL - PR-1 1 câmera digital, para transmissão de reuniões e registros de atividades do departamento Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

ADM CENTRAL - PR-1 Pequenos reparos e pintura da sala em virtude da instalação do DPAED, criado em março de 2020 Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

ADM CENTRAL - PR-1
Kit de transmissão contendo webcam, tripé, microfone e iluminação, para atender às demandas das atividades de 

EAD
Ampl/Reeq UERJ Não 4.500                  

ADM CENTRAL - PR-1 5 licenças do Pacote Office para serem utilizados nos computadores do DPAED Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES

Aquisição de Caminhão Basculante visando apoio e manutenção da estrada que liga a Vila Dois Rios à Vila do 

Abraão. 
Ampl/Reeq UERJ Não 300.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Aquisição de veículo(VAN) com capacidade de 16 lugares para o transporte de pesquisadores e alunos Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção da Retroescavadeira JCB Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Aquisição de veículo utilitário leve para o CEADES Ilha Grande Ampl/Reeq UERJ Não 115.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Aquisição de roçadeira e carreta Lavrale Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Aquisição e manutenção do sistema de CFTV Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Ampliação e manutenção do sistema de painéis solares Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Aquisição de equipamentos de informática Ampl/Reeq UERJ Não 67.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Reforma da insfraestrutura do prédio anexo Ampl/Reeq UERJ Não 70.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e instalação de geradores nos alojamentos funcionais Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Reforma da insfraestrutura do prédio principal Ampl/Reeq UERJ Não 90.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/DCARH
2 (dois)  Computadores Ampl/Reeq UERJ Não 6.164                  

ADM CENTRAL - PR-

2/DEPESQ

Modernização dos equipamentos de climatização do setor. Aquisição de aparelhos SPLIT e instalação de sistema 

de ar condicionado.
Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/DEPESQ
4 Computadores e 1 Impressora Ampl/Reeq UERJ Não 13.208               

ADM CENTRAL - PR-

2/DEPG
2 Computadores e 3 Notebooks Ampl/Reeq UERJ Não 21.686               

ADM CENTRAL - PR-

2/GABINETE
2 x Notebook e Scanner Canon / DR-F120 Ampl/Reeq UERJ Não 12.405               
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ADM CENTRAL - PR-

2/GABINETE 

(DEPESQ, DEPG, DCARH e 

SERAD)

Recuperar e reestruturar a infraestrutura física do setor de forma a preservar a segurança dos funcionários e 

usuários do DEPESQ, DEPG, DCARH e SERAD.

 Será necessário adequar a instalação elétrica do setor à quantidade de equipamentos. Ter a instalação elétrica 

embutida evitando possíveis acidentes causados pela fiação aparente. Melhoria da iluminação da sala e economia 

de gastos gerados pelas frequentes trocas de lâmpadas. Ajustar o sistema de rede de informática do setor com a 

instalação embutida dos cabos. Pintura geral. Troca de piso.Recuperação de parte hidraulica e pintura na Copa do 

DCARH. Atualmente a copa não possui água em virtude de problemas decorrentes de obras em andares superiores 

da UERJ. O fornecimento de água é item básico para condições satisfatórias de trabalho.

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/GABINETE 

(DEPESQ, DEPG, DCARH e 

SERAD)

Modernização de equipamentos do setores  DEPESQ, DEPG, DCARH e SERAD de forma a preservar a segurança dos 

funcionários e privilegiar a ergonomia.

Aquisição de mobiliário ergonômico evitando problemas de saúde dos funcionários e melhorando a qualidade do 

trabalho.

Ampl/Reeq UERJ Não 100.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/SERAD

Substituição de 2 Servidores obsoletos, anteriores a 2008, por servidores de Alta Perfomance:

Os servidores de alta performance são imprescindíveis para a utilização de todos os sistemas relacionadas à PR-2. 

São eles que permitem a usuários internos (servidores administrativos e docentes) o uso das ferramentas 

administrativas geridas pelos departamentos da Pró-Reitoria de  Pós-Graduação e Pesquisa, além de consultas e 

ações, através da Internet. Muitas aplicações existentes nos atuais Servidores estão impedidas de serem 

atualizadas principalmente porque a capacidade atual de processamento já encontra-se no limite. As atualizações 

além de possibilitar compatibilidade com tecnologias atuais são essencias pois corrigem falhas de segurança. 

Destaca-se também que os travamentos completos que ocorrem, apenas  desfeitos reiniciando todas as aplicações 

e processos,  são desencadeadores de danos permanentes ao hardware e em cada ocorrência comprometem o 

trabalho administrativo que esteja sendo realizado por todos os departamentos da PR-2. Segue abaixo a 

configuração proposta para os Servidores, que possui a capacidade de processamento adequada para manutenção 

simultanea das diversas aplicações da PR-2  (Sistemas relacionados às avaliaçãos de Prociência (DEPESQ), Semic, 

Selic, indicação de Bolsistas - (DCARH), Qualitec (Inovuerj), o Sistema utilizado pelos Programas de Pós-Graduação 

e gerido pelo DEPG, de cadastramento de alunos em pesquisas realizadas no CEADES e etc.)

Servidor Dell Servidor PowerEdge Rack R540E Intel Bronze 3106 1.7GHz 8C (1x proc.), 16GB RAM, 2x 2TB HD SATA, 

DVD-RW, 2x Fonte 750W

Servidor Dell EMC PowerEdge R540 1x Processador Intel® Xeon® Silver 4210 2.2G,  2x 16GB de Memória, 4 x Disco 

Rígido de 2TB 7.2K SATA 

Ampl/Reeq UERJ 40.594               

ADM CENTRAL - PR-

2/SERAD
2x  Computadores Ampl/Reeq UERJ Não 6.164                  

ADM CENTRAL - PR-3

Projeto de infra-estrutura - DEPEXT. A importância dessa reforma envolve questões de segurança, de higiene e a 

constituição de condições adequadas de acesso à água. Essa reforma prevista desde 2019 motiva-se pela 

inexistência de pontos de água em um departamento que reúne vários servidores (docentes e técnico-

administrativos), bolsistas e atende ao público. As condições impostas pela pandemia da COVID-19 torna-se 

preemente e urgente as adequações hidráulicas desse departamento.

Ampl/Reeq UERJ 50.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Essa ação é estratégica fundamental e este espaço será o 

próximo e talvez mais duradouro espaço de permissão para espetáculos, por ser uma arena ao ar livre, em função 

da Pandemia COVID-19. Aquisição de Sistema de Iluminação Cênica para Concha Acústica Marielle Franco. 

Permitirá iluminar as diversas apresentações de forma adequada garantindo a segurança física de quem está no 

palco.

Ampl/Reeq UERJ Não 600.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Essa ação é estratégica fundamental e este espaço será o 

próximo e talvez mais duradouro espaço de permissão para espetáculos, por ser uma arena ao ar livre, em função 

da Pandemia COVID-19. Aquisição de Sistema de Som para Concha Acústica Marielle Franco. Possibilitará a 

sonorização adequada de cada apresentação, evitando a necessidade de constante aluguéis de equipamentos, o 

que possibilita uma programação mais frequente. 

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Sistema de Projeção Cabine Concha Marielle Franco. Possibilita 

o uso de um recurso cenográfico e de comunição versátil, que permite adaptar facilmente o conteúdo entre 

apresentações.

Ampl/Reeq UERJ 500.000             

ADM CENTRAL - PR-3
TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Reforma e refrigeração da cabine técnica Concha Acústica 

Marielle Franco. Possibilita a operação técnica  dos sistemas se luz, som e projeção.
Ampl/Reeq UERJ 20.000               

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 

Tel: 2334-0419 / 2334-0297 E-mail: diplan.uerj@gmail.com e diplan@uerj.br - http://www.diplan.uerj.br/

5 de 49



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - PR-3
TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Reparo tela de projeção Concha Acústica Marielle Franco. 

Garante uma superfície adequada para a projeção de conteúdo durante as apresentações.
Ampl/Reeq UERJ 5.000                  

ADM CENTRAL - PR-3

Projeto de infra-estrutura - UnATI. As adequações para este departamento são absolutamente fundamentais e 

urgentes, à Universidade Aberta à Terceira Idade, como o próprio nome diz, trabalha e atua cotidianamente, com 

oficinas coletivas que reúnem homens e mulheres com idade superior aos 60 anos. As condições que a pandemia 

do COVID-19 impõem para as futuras atividades de convivência presenciais com certeza necessitarão de 

adequações ao espaço físico.

Ampl/Reeq UERJ 50.000               

ADM CENTRAL - PR-3

ECOMIG -  Garantir continuidade às obras, benfeitorias, reformas e manutenção das instalações físicas e 

infraestrutura do Ecomuseu Ilha Grande: 2 módulos arquivo deslizante para o Museu do Cárcere e 4 para o Museu 

do Meio Ambiente; 8 datalogues- Museu do Cárcere e 8 para o Museu do Meio Ambiente; 8 ar condicionados 

18.000 BTU'sR$ 3.900,00 unidade/ Total 31.200,00- Museu do Cárcer,- Espaço Liberdade e Museu do Meio 

Ambiente; 6 desumidificadores - Museu do Cárcere e 6 para o Museu do Meio Ambiente R$ 2.500,00 unidade/ 

total R$ 30.000,00; 1 câmera fotográfica para o registro do acervo; 4 Projetores para as exposições R$ 2.500,00 a 

unidade; 6 TV's 40 polegadas - Smart: R$ 2.000,00/ total 12.000,00 (Museu do Cárcere e Meio Ambiente); 

Computador para armazenar dados do SECOMIG; Projeto Conhecendo a nossa Ilha - 1 projetor - 2.500,00 - 

Notebook 1 - R$ 5.000,00; Smart TV LED 49" R$ 2.700,00 - Sala Multimídia; Computador para armazenar dados da 

Biblioteca - R$ 2.800,00 - Sala Multimídia; 10 Smat fone Samsung Galaxy M10 32 GB - R$ 900,00/ total R$ 9.000,00 - 

 Exposições Realidades Aumentadas; 10 óculos realidade virtual - R$ 80,00/ total R$ 800,00 - Exposiçoes em 

Realidade Aumentada;4 computadores R$ 2.800,00 / Total: R$ 11.200,00- Sala Ecovila Digital;3 totens 

carregadores com energia solar R$ 6.990,00/ total: R$20.970,00; 8 depósitos de plástico para jardim / R$ 3.591,00 

/ total: R$ 28.728,00 - Bibliotecas de Praia; 4 escrivaninhas tipo balcão R$ 390,00; 10 caixas empilháveis para 

guarda e/ou exposição de material - R$ 180,00 unidade; 6 baús para guarda de material - Total R$ 810,00; 1 

câmera 360° Panorâmico 4k Ultra HDWfi 16MP Ação Carro Esporte Bicicleta 3D VR Câmera DV - R$ 675,46; 1 

Câmera a 360 Graus KodakVr Pixpro Orbit 360 4k Satelite Pack - R$ 2.599,00; Notebook para administração e 

atividades diversas na Ilha Grande; Roçadeiras, peças, utensílios, uniformes, EPI

Ampl/Reeq UERJ 267.593             

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Adequação do espaço físico da Galeria Candido Portinari, através de reforma de reparo para sanar 

problemas recorrentes de infiltração e vazamento de águas pluviais, possibilitando um maior conforto e segurança 

para as obras de arte que compõem os diversos projetos expositivos da Galeria e do público visitante: Reforma 

para reparo de infiltrações e vazamento de água na Galeria.

Ampl/Reeq UERJ Não 7.050                  

ADM CENTRAL - PR-3
ECOMIG - Garantir continuidade ao inventário de plantas da Ilha Grande em integração à conservação, ao uso e ao 

desenvolvimento da região.
Ampl/Reeq UERJ 20.000               

ADM CENTRAL - PR-3
GABINETE E DEPARTAMENTOS - Substituição dos computadores da Administração da PR-3 e seus Departamentos. 

Sendo 3 Desktops para o DECULT; 4 Desktops para o DEPEXT; e 5 Notebooks para o Gabinete da PR-3.
Ampl/Reeq UERJ Não 38.900               

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Compra de computadores e softwares para tarefas mais especilizadas na COART. Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

ADM CENTRAL - PR-3

CADMUS - Aquisição de Equipamentos Microfone Condensador akg c214; Microfone Condensador Samson C02 

Par; Microfone Condensador akg p220; Microfone Condensador Akg C480 B; Microfone Condensador Akg 

Condensador C 1000 S;  Microfone Condensador Behringer B-2 PRO; Microfone Condensador Diafragma Duplo C-3 

- Behringer; Microfone Condensador Audio Technica At2020; Interface de áudio UMC1820; Cabos Canon 

Wireconex Santo Angelo;  Suporte Aranha Shock Mount; Computador Intel Core i5 3.40Ghz/ 8GB 1600ghz / 1Tb / 

Monitor 18,5"; Impressora Multifuncional Epson EcoTank L5190 - Tanque de Tinta Colorido; Pedestal Suporte 

Microfone Rmv; Teclado Roland Sintetizador Xps10; Programa Avid Pro Tools - Licença Vitalícia + Ilok3 2019.5; 

SUPERLUX 383 d

Ampl/Reeq UERJ 40.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - CONCHA ACÚSTICA MARIELLE FRANCO - Essa ação é estratégica fundamental e este espaço será o 

próximo e talvez mais duradouro espaço de permissão para espetáculos, por ser uma arena ao ar livre, em função 

da Pandemia COVID-19. Instalação de Mecânica Cênica para Concha Acústica Marielle Franco. Permitirá a 

utilização de cenografia nas diversas apresentações , que poderá ser montada da maneira adequada garantindo a 

segurança de quem está no palco.

Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA -  Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Aquisição de Sistema de Iluminação Cênica para 

Teatro Noel Rosa. Permitirá iluminar as diversas apresentações de forma adequada sem pôr em risco a segurança 

de quem está no palco e na platéia.

Ampl/Reeq UERJ Não 355.000             
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ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA -  Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Complementação Sistema de áudio Teatro Noel 

Rosa. Possibitará espetáculos artísticos com necessidades  de som específicas evitando aluguéis regulares de 

equipamento.

Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Ação estratégica para garantia e segurança de vidas.Modernização 

Sistema de Iluminação Cênica Teatro Odylo Costa, filho. Possibilita a iluminação adequada dos eventos evitando 

riscos de mau funcionamento, incompatibilidade com equipamentos alugados e de desgaste acelerado dos 

equipamentos. Aumenta a eficiência energética. 

Ampl/Reeq UERJ Não 2.400.000          

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Ação estratégica para garantia e segurança de vidas. Modernização 

Sistema de Som Teatro Odylo Costa, filho. Possibilita a sonorização adequada dos eventos evitando riscos de mau 

funcionamento, incompatibilidade com equipamentos alugados (ou trazidos  pelo artista) e de desgaste acelerado 

dos equipamentos. 

Ampl/Reeq UERJ 150.000             

ADM CENTRAL - PR-3

ECOMIG - Alvenaria para limites e demarcação das aleias/caminhos do Parque Botânico  para garantir 

continuidade às obras, benfeitorias, reformas e manutenção das instalações físicas e infraestrutura do Ecomuseu 

Ilha Grande

Ampl/Reeq UERJ 10.000               

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Adequação do espaço físico da Galeria Gustavo Schnoor, através do rebaixamento de teto com placas de 

gesso, possibilitando um maior conforto e segurança para as obras de arte e  público visitante, além de melhorar a 

eficiência do sistem de climatização da sala: Rebaixamento de teto com placas de gesso em espaço de 50 metros 

quadrados.

Ampl/Reeq UERJ Não 6.000                  

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Autonomia da unidade para impressão de plotters de recorte vinílico utilizados em projetos expositivos 

nas Galeria de arte da UERJ, substituindo e reduzindo dessa forma os custos recorrentes com a prestação de 

serviços de terceiros: Aquisição de Plotter Recorte Laser A140 73cm

Ampl/Reeq UERJ Não 3.100                  

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Otimização dos riders técnicos de iluminação das Galerias de arte da UERJ, através da substituição e 

reposição de lâmpadas em LED nos refletores em uso nos espaços culturais, propiciando redução do consumo de 

energia e maior durabilidade dos insumos: Aquisição de 80 lâmpadas LED PAR 20 E-27 8w 

Ampl/Reeq UERJ Não 1.992                  

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Adequação e modernização dos riders técnicos de iluminação das Galerias de arte da UERJ em 

substituição a atual tecnologia obsoleta, propiciando uma otimização estética dos projetos expositivos e redução 

do consumo de energia: Aquisição de 100 Spots trilho eletrificado LED branco quente 10w, 12w e 20w

Ampl/Reeq UERJ Não 6.285                  

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Instalação de Piso em duas salas do Centro Cultural. Ampl/Reeq UERJ Não 25.000               

ADM CENTRAL - PR-3

ECOMIG - Aumento quantitativo e qualitativo do acervo do Parque Botânico, com a representação de espécies 

nativas a fim de permutar e/ou oferecer condições de apropriação do conhecimento relativo à flora, pelas 

comunidades locais e pela população flutuante representada por turistas, alunos, professores, cientistas, órgãos 

de fiscalização e conservação ambiental e micro-empresários e trabalhadores dos diversos setores na Ilha Grande.

Ampl/Reeq UERJ 20.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA - Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Instalação de Mecânica Cênica para Teatro Noel 

Rosa. Permitirá a utilização segura de cenografia nas diversas apresentações garantindo o pleno funcionamento da 

caixa cência do palco italiano. 

Ampl/Reeq UERJ Não 403.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA -  Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Obras  de modernização e adequação física e 

remota Teatro Noel Rosa.

Ampl/Reeq UERJ Não 4.000.000          

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA -  Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Vestimenta Cênica Teatro Noel Rosa. Permitirá o 

fechamento da caixa cênica garantindo ao teatro seu pleno funcionamento como palco italiano.

Ampl/Reeq UERJ Não 220.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Ação estratégica de modernização, adequação, acolhida e inclusão. 

Obras estruturais Teatro Odylo Costa, filho (término cabines tradução simultânea, espaço de convivência e 

alimentação, reforma subsolo com criação de salas para guarda de instrumentos, bem como  adequação do 

espaço dedicado à oficina de cenotécnica com serralheria e marcenaria)

Ampl/Reeq UERJ 3.000.000          
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ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Otimização do mobiliário expositivo para execução dos projetos expográficos das Galerias de arte da 

UERJ, possibilitando uma solução estética mais moderna e maior segurança e conforto para as obras e visitantes: 

Aquisição de bases e vitrines expositoras para obras de arte (medidas variadas)

Ampl/Reeq UERJ Não 4.000                  

ADM CENTRAL - PR-3
TEATROS - Aquisição de Estruturas e equipamentos cênicos (exemplo, praticáveis, pedestais, etc.) Oferece 

versatilidade às configurações das diversas apresentações e a adequada recepção dos apresentadores/artistas. 
Ampl/Reeq UERJ 30.000               

ADM CENTRAL - PR-3
TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Aquisição de Ciclorama Teatro Odylo Costa, filho Permite o pleno 

funcionamento do palco italiano possibilitando o fechamento da caixa cênica com fundo infinito.
Ampl/Reeq UERJ 35.000               

ADM CENTRAL - PR-3

CADMUS - A Coordenadoria de Música da PR-3, recentemente formalizada com a sigla CADMUS, cumpre há mais 

de 20 anos uma importante, significativa e cultural entrega à comunidade interna e externa. É urgente a execução 

do Projeto de estruturação da rede elétrica da sala 8 do Espaço COART onde funciona a CADMUS.

Ampl/Reeq UERJ Sim 15.000               

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Compra de ventiladores umidificadores Ampl/Reeq UERJ Não 6.000                  

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Compra e instalação de porta automática no Centro Cultural. Ampl/Reeq UERJ Não 17.000               

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Troca de ar condicionado de todas as salas. Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

ADM CENTRAL - PR-3

COEXPA - Adequação e modernização do sistema de refrigeração da Galeria Candido Portinari, através da 

substituição dos equipamentos tipo janela por tipo Split, otimizando a climatização, reduzindo ruídos e consumo 

de energia: Aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado Split Piso Teto 60.000 Btus Frio Trifásico. Adequação e 

modernização do espaço físico da Galeria Candido Portinari, através da substituição da porta de entrada por 

sistema automatizado, melhorando o acesso dos visitantes e corroborando para a manutenção da climatização da 

sala: Aquisição de Porta automática com motor automatizador para 02 folhas  para 2,87m de vão com 02 radares e 

fotocélula

Ampl/Reeq UERJ Não 16.570               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção do Centro de Referência em Transplantes do Serv.Nefrologia
Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 1.500.272          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de acessibilidade PMR no PHLC Ampl/Reeq UERJ Sim 650.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação da Fachada do  Edifício Pedro Ernesto Ampl/Reeq UERJ Sim 830.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de prédio para o Laboratório de Ciências Radiológicas - LCR
Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 1.961.543          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de acessibilidade para PMR na Policlínica Piquet Carneiro
Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 789.685             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de acessibilidade no Teatro Odylo Costa, Filho Ampl/Reeq UERJ Sim 520.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Conclusão do prédio das Cadeiras Básicas FCM / IBRAG Ampl/Reeq UERJ Sim 10.678.716        

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Modernização de painéis elétricos do Campus Maracanã Ampl/Reeq UERJ Não 425.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Ampliação e melhoria das Inst Elétricas do Pav. Paulo de Carvalho Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Atualização tecnológica no sistema "NO BREAK" Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma da subestação de 25 KV com troca das chaves de proteção Ampl/Reeq UERJ Não 8.000.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma da três subestações da  Policl. Piquet Carneiro
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 1.500.000          
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ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de castelo d'água p/ FAT Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recup reservatórios Pav.Américo P.Carneiro Ampl/Reeq UERJ Não 600.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de castelo d'água p/ ESDI Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recup. das instalações de combate a incêndios no CAp-UERJ - blocos A e B Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Modernização das instalações elétricas de quadros e subestação do CAP Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação de estruturas de muros e telhados da FFP Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação de estruturas de muros e telhados da FAT Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Modernização dos elevadores do Edificio Paulo de Carvalho (02) Ampl/Reeq UERJ Não 600.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação de três elevadores na Policl. Piquet Carneiro Ampl/Reeq UERJ Não 300.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de abrigos para resíduos químicos e biológicos no Campus Maracanã Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de abrigos de gases no Campus Maracanã Ampl/Reeq UERJ Não 350.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação da cobertura do Pav. Paulo de Carvalho Ampl/Reeq UERJ Não 320.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Climatização do Restaurante Universitário Campus Maracanã Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Substituição das instal. de gás combustível no Campus Maracanã Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Instal. Circuito fechado de TV no PJLF Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação da instalações de telefonia da FAT - Resende Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Aumento de carga elétrica na FFP Ampl/Reeq UERJ Não 960.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das redes de água, esgoto e pluviais do Edifício  Paulo de Carvalho e anexos Ampl/Reeq UERJ Não 400.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Ref. Clínica de Radiologia da PPC e criação setor de ultrassonografia
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 310.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Aplicação piso antiderrapante nas rampas e passarelas do PJLF Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recup. Vias de circulação no estacionamento do Campus Biomédico Ampl/Reeq UERJ Não 350.000             
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ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das redes de água, esgoto e pluviais do Edifício Américo Piquet Carneiro Ampl/Reeq UERJ Não 400.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma Dep. Eletrônica Quântica - FIS Ampl/Reeq UERJ Não 40.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Central de água gelada para bebedouros PJLF Ampl/Reeq UERJ Não 275.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Substituição das instalações de esgoto, inclusive caixas e rede externa do PHLC Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de Restaurante Universitário na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense Ampl/Reeq UERJ Não 3.820.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de Restaurante Universitário na Faculdade de Formação de Professores Ampl/Reeq UERJ Não 5.500.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de Restaurante Universitário no Instituto Politécnico em Friburgo Ampl/Reeq UERJ Não 3.820.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico na Pol. Piquet Carneiro
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 40.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Instal. de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico na Faculdade de Formação de Professores Ampl/Reeq UERJ Não 670.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Instal. de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico na Faculdade de Tecnologia em Resende Ampl/Reeq UERJ Não 1.400.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Instal. de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico no prédio do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha Ampl/Reeq UERJ Não 1.250.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Instal. de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico na Pol. Piquet Carneiro
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 1.750.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico na Faculdade de Formação de Professores Ampl/Reeq UERJ Não 35.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de Impermeabilização da cobertura do Bloço C do prédio do Pav. João Lyra Filho Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma dos prédios do CBIO Ampl/Reeq UERJ Não 2.100.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de Acessibilidade para Portadores de Mobilidade Reduzida na Concha Acústica Ampl/Reeq UERJ Não 800.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Construção de Depóstos de Resíduos Ampl/Reeq UERJ Não 300.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Compra de Licenças para Softwares Ampl/Reeq UERJ Não 306.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Compra de Computadores para uso da tecnologia BIM Ampl/Reeq UERJ Não 27.500               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Compra de Plotter Canon A0 IPF 770 Ampl/Reeq UERJ Não 12.569               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Biblioteca Central - Abrigar em prédio único, a ser construído no Campus Maracanã, as 13 bibliotecas existentes, 4 

coordenações técnicas e a direção da Rede Sirius. Benefícios: Racionalização e otimização de recursos humanos, 

materiais e financeiros.

Ampl/Reeq UERJ Sim 60.000.000        
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Acessibilidade para deficientes visuais - Benefícios: Criação de ambientes físicos e digitais de aprendizagem para 

inclusão.
Ampl/Reeq UERJ 80.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Aquisição de carrinhos ergonômicos para transporte de livros para as Bibliotecas da UERJ. - Benefícios: Melhoria 

da manutenção do acervo nas estantes e redução da possibilidade do surgimento de problemas de saúde nos 

servidores envolvidos com o transporte de livros, principalmente problemas posturais e dores de coluna, conforme 

recomendação da Norma Regulamentadora 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ampl/Reeq UERJ 40.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Aquisição de armários, tipo guarda-volumes. - Benefícios:  Guarda de material dos usuários ao adentrarem as 

Bibliotecas da UERJ proporcionando segurança no uso dos espaços.
Ampl/Reeq UERJ 33.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Obra de adequação de layout do Núcleo de Memória, Informação e Documentação (MID) em função da mudança 

do acervo Barbosa Lima Sobrinho. Benefício: Otimizar espaço, segurança das coleções especias e obras raras, 

proporcionar espaço reservado para consulta ao acervo.

Ampl/Reeq UERJ Sim 33.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Atualização e ampliação de acervos bibliográficos, físicos e eletrônicos, para as 25 bibliotecas. Benefícios: Apoiar 

com excelência a pesquisa, o ensino, a extensão e inovação na universidade, e atender às demandas no segmento 

da avalição institucional.

Ampl/Reeq UERJ 2.000.000          

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Modernização e expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) das bibliotecas e núcleos em apoio 

às atividades acadêmicas. - Benefícios: Aumento da eficiência das bibliotecas da Rede Sirius informatizando 

funções e rotinas de modo a maximizar o uso de seu acervo físico e eletrônico; otimização de recursos e 

processos, ampliação do acesso à informação científica através do uso das redes nacionais e internacionais de 

conhecimento científico.

Ampl/Reeq UERJ Não 800.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Implantação de Repositório Institucional, com objetivo de criar um sistema de informação, em conformidade com 

o movimento mundial de Acesso Aberto, para armazenar, preservar, organizar e disseminar, a partir de uma 

plataforma única de pesquisa, a produção acadêmica e científica de ensino, pesquisa, extensão e inovação da 

UERJ.  - Benefícios: Reunir e preservar 100% da produção científica e cultural da UERJ, em seus diversos formatos, 

contribuindo para a transparência dos investimentos no ensino, pesquisa, extensão e inovação aplicados na 

universidade, conferir maior visibilidade das respectivas produções.

Ampl/Reeq UERJ 220.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Climatizaçao da Rede Sirius - manutenção e monitoramento da temperatura nos espaços das 25 bibliotecas e 4 

núcleos. - Benefícios: Controle de temperatura e estabilidade da umidade adequada para a preservação e 

conservação de publicações impressas e promover conforto ambiental adequados ao local de trabalho e estudo.

Ampl/Reeq UERJ 300.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Segurança de acervo bibliográfico - aquisição/atualização de sistema antifurto e câmeras de monitoramento. - 

Benefícios: Segurança do acervo patrimonial, otimização dos serviços internos de controle e conseqüente melhoria 

no atendimento prestado aos usuários.

Ampl/Reeq UERJ 200.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Layout - substituiçao/adequação de mobiliário dentro de parâmetros ergonômicos, para usuários e servidores. - 

Benefícios: Melhoria do fluxo interno de pessoas; melhor utilização do espaço disponível; facilidade no controle e 

supervisão das atividades; redução do tempo entre processos e redução de custos.

Ampl/Reeq UERJ 200.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Comunicação e sinalização - Benefícios: Efetivar a comunicação entre as equipes e os usuários das bibliotecas, com 

uso de sinalização digital e outros recursos digitais.
Ampl/Reeq UERJ 100.000             

ADM CENTRAL - 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas/SGP

A SGP atende a quase 8000 servidores ativos executando atividades essenciais no acompanhamento de suas vidas 

 funcionais desde a situação de candidato à aposentadoria. A atualização dos equipamentos pretende garantir o 

funcionamento dos serviços, ampliação do atendimento por meios virtuais, bem como a organização dos arquivos 

históricos atualmente em meio físico. Para tanto, o projeto prevê a subtituição de 138 computadores que 

apresentam obsolescência e inoperância, aquisição de 8 multifuncionais para setores que não possuem e 4 

scanners de maior velocidade de digitalização.

Ampl/Reeq UERJ Não 1.123.472          

ADM CENTRAL - 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas/SGP

Alguns dos mobiliários do Dessaude estão desgastados, apresentam dificuldades para ajustes e não permite uma 

padronização dos ambientes. Para a guarda e armazenamento de materiais há necessidade de novos mobiliários. A 

aquisição dos mobiliários será importante na composição de estações de trabalho adequadas e ergonômicas, além 

de trazer conforto para os profissionais. Os quantitativos listados a seguir se referem também a ampliação dos 

postos de trabalho. 14 mesas Mesas para computador com 1 gaveta, com chave para trancar a gaveta, 1 porta, 

puxadores cromados e o tampo em MDP de 25mm;  03-armários Armários alto fechado, nas medidas externas de 

A: 160cm x L: 80cm x P: 40cm, produzido em MDP de 15, com tampo engrossado de 40mm revestidos por BP 

melamínico, composto por 3 prateleiras, puxadores em aço e fechadura frontal para a porta direita e travamento 

interno da porta esquerda; 26-cadeiras ergonômicas confeccionadas em espuma injetada de alta densidade, 

regulagem de altura do assento e do encosto e ajuste de inclinação do encosto, apoio para os antebraços com 

regulagem de altura, com 5 pés com rodízio. 

Ampl/Reeq UERJ 16.054               
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Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas/SGP

As instalações Físicas do DESSAUDE têm mais de 25 anos e ao longo do tempo passou apenas por reparos. Além do 

exposto, necessitam de readequação dos espaços para atender ao atual contingente de servidores, adequar os 

consultórios médicos de acordo com as normas dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), promover a 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, redimensionar a rede de 

informática (infraestrutura e cabos), adequar as instalações elétricas, dentre outras.

Ampl/Reeq UERJ

Não há 

Projeto 

Básico

1.086.304          

ADM CENTRAL - 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas/SGP

Para o controle e dimensionamento das medidas de segurança e saúde no trabalho, nos diversos ambientes da 

Universidade onde são gerados agentes insalubres (riscos químicos, físicos e biológicos) a mensuração desses 

agentes através do uso de equipamentos de avaliação ambiental específicos torna-se prioritária na prevenção de 

doenças e acidentes do trabalho. Os equipamentos descritos a seguir são específicos para avaliação ambiental: 01-

Medidor de dióxido de carbono, umidade e temperatura com certificado de calibração; 01-Detector de 4 gases, 

detecção de oxigênio, monóxido de carbono, gases combustíveis e sulfeto de hidrogênio, bateria recarregável, 

interface usb, software e certificado de calibração; 01-kit espaço confinado c/ bomba gás; 01 - dosímetro de ruído 

com certificado RBC. 

Ampl/Reeq UERJ 10.551               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Implementação de tecnologias de informática no novo Laboratório de Simulação da FCM a ser inaugurado em 

novembro de 2020, incluindo aquisição de desktops, laptops, projetores de multimídia e telas retráteis
Des Pesq. e Ext. Sim 72.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Criação do Espaço  Metodologias Ativas com um Anfiteatro e 6 salas menores no 8º andar do Prédio Américo 

Piquet Carneiro (PAPC),  a fim de atender as últimas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina.
Ampl/Reeq UERJ Sim 480.000             

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Instalação de mobiliário para compor as salas e auditórios previstos para o 8º andar do prédio Américo Piquet 

Carneiro, o que permitirá a prática de ensino em pequenos grupos
Des Pesq. e Ext. Sim 93.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Implementação de tecnologias de informática no Espaço Metodologias Ativas no 8° andar do PAPC, incluindo 

aquisição de desktops, laptops, projetores de multimídia e telas retráteis
Des Pesq. e Ext. Sim 46.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Criação de sistema de rede de internet com fibra óptica no PAPC com pontos de Wi-Fi (hot spots), permitindo 

acesso pelo corpo docente, alunos de graduação, de pós-graduação e tecnico-aministrativos da FCM e do IBRAG
Ampl/Reeq UERJ Não 80.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Troca do sistema hidráulico e substituição das instalações elétricas visando prevenção de incêndio e de 

vazamentos no PAPC
Ampl/Reeq UERJ Não 250.000             

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Instalação de mobiliário com novas mesas e cadeiras para 9 salas de aula no PAPC, visando readequação dos 

espaços atendendo as novas normas para espaços fechados e trazendo melhores condições para o ensino-

aprendizagem no modelo presencial

Des Pesq. e Ext. Não 57.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Consolidação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da FCM com instalação de servidores próprios para 

armazenamento de grande volume de informações sob a forma de arquivos digitais para acesso por professores e 

alunos de graduação e de pós-graduação da FCM

Ampl/Reeq UERJ Não 92.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Climatização das salas de aula antigas e novas, incluindo o Espaço Metodologias Ativas no 8° andar do PAPC 

propiciando condições adequadas para professores e alunos
Ampl/Reeq UERJ Não 55.000               

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Controle do sistema de entrada no PAPC com instalação de catracas eletrônicas nas portarias do prédio, promoção 

de boas condições de acessibilidade e monitoramento por câmeras, considerando o elevado fluxo de pessoas no 

ambiente

Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

 Projeto Infraestrutura com revitalização da fachada do PAPC, pintura da área externa, troca de janelas, troca do 

sistema de iluminação, novo sistema de sinalização e instalação de escadas de segurança para as estratégias de 

combate a incêndio 

Ampl/Reeq UERJ Não 78.000               
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Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

CBI - Faculdade de 

Enfermagem (ENF)

Apresenta-se uma proposta orçamentária de estruturação de espaço físico para a Faculdade de Enfermagem da 

UERJ. A referida proposta se fundamenta em Processo Prédio nº 14171/2014, que segundo a consulta de 

documentos e trâmites se encontra na PREFEITURA  desde 19 de agosto de 2015. O espaço planejado pela unidade 

acadêmica se estrutura para o Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (PPGENF-UERJ), de acordo com os critérios da CAPES é atualmente conceitos 5 e possui importância e 

relevância no contexto da formação de pesquisadores em saúde e enfermagem no Estado do Rio de Janeiro. O 

Programa vem mantendo suas atividades ininterruptamente desde a abertura do Curso de Mestrado em 1996, de 

Doutorado em 2010, e a perspectiva de um Mestrado Profissional para 2021, cuja proposta encontra em 

elaboração. A área da enfermagem, dentre as áreas de pós graduação da saúde, é uma das que se destaca em 

estudos prospectivos em ciência e tecnologia e papel dos programas de Pós Graduação quanto ao potencial para a 

criação de novos cursos de mestrado e doutorado. O crescimento quantitativo e qualitativo do PPGENF-UERJ na 

última década impôs a necessidade de repensar e reestruturar os espaços existentes, no entanto a capacidade 

instalada  no prédio onde se situa o PPGENF é o Edifício Paulo de Carvalho, compartilhado com a Faculdade de 

Odontologia, e construído na década de 60. Vale ainda acrescentar que no ano de 2015 a Faculdade de 

Enfermagem teve o ingresso de mais de 40 novos docentes, por meio de concursos autorizados, sendo que as 

atuais salas dos Departamentos encontram-se com sua capacidade esgotada.  A fização de novos doutores, 

sobretudo, por meio de seus ingressos nos Grupos de Pesquisa, é fator de fortalecimento das atividades de 

pesquisa, e não encontra atualmente condições na estrutura existente. A Faculdade de Enfermagem, cujo 

desempenho institucional é nacionalmente reconhecido pelos altos índices obtidos nos últimos Exames Nacionais 

de Desempenho de Estudantes (ENADE), também se destaca por sua contribuição nos processos de definição das 

Diretrizes Curriculares, de políticas públicas de saúde, e na representação da Área da Enfermagem junto ao CNPq e 

à CAPES, com a presença de seus pesquisadores permanentes nos Comitês de Área. Uma das premissas que 

sustenta a proposta da Faculdade de Enfermagem é o de que há uma demanda da enfermagem por uma formação 

que não é conferida por uma formação mais técnica, desenvolvida no nível da especialização. Entende-se que o 

profissional de enfermagem, inserido nos serviços ou na docência produz conhecimentos e desenvolve tecnologias 

de cuidado, e deve avançar na sua qualificação para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, tanto básica 

como aplicada. A proposta de implantar um Mestrado Profissional, além dos já existentes Mestrado e Doutorado 

acadêmicos via qualificar a produção de tecnologias e inovações em termos de produtos e processos, e volta-se 

para atender ao profissional inserido nos serviços.

Ampl/Reeq UERJ Sim 3.770.000          

CBI - Faculdade de 

Enfermagem (ENF)

Apresenta-se proposta para reestruturação do Laboratório de Simulação Realística Ignácia Édesia Maria dos Reis 

Antunes Leitão, da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ENF/UERJ), integrando 

dois ambientes no Campus Edifício Paulo de Carvalho, 8º andar, nas salas 805 e 806. O Laboratório de Habilidades 

em enfermagem é um cenário estratégico para o ensino, a prática e o desenvolvimento de tecnologias de cuidado 

em saúde e enfermagem. Parte-se da premissa de que a ENF/ UERJ necessita qualificar um Laboratório de 

Habilidades compatível com sua importância institucional no cenário das graduações e pós-graduações de 

enfermagem no país. Esses espaços, na área da educação profissional em saúde, têm se desenvolvido em 

articulação com os avanços das tecnologias virtuais de aprendizagem, e ampliam as possibilidades pedagógicas dos 

laboratórios tradicionais. O desenvolvimento do projeto exige a adequação de aéreas físicas já disponíveis e a 

aquisição de um conjunto de equipamentos e insumos que incluem manequins totais e parciais, acessórios, 

material para filmagem e registro, equipamentos médicos e mobiliários, entre outros. Os Laboratórios de 

Habilidades presentes se constituíram em espaço multiusuário, integrando alunos de graduação, pós-graduação 

stricto e lato sensu, profissionais de enfermagem e de outras categorias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

Policlínica Piquet Carneiro e outros serviços de saúde da UERJ.

Des Pesq. e Ext. Não 332.515             
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Ação 
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CBI - Faculdade de 

Enfermagem (ENF)

Apresenta-se proposta para reestruturação do Laboratório de Simulação Realística Ignácia Édesia Maria dos Reis 

Antunes Leitão, da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ENF/UERJ), integrando 

dois ambientes no Campus Edifício Paulo de Carvalho, 8º andar, nas salas 805 e 806. O Laboratório de Habilidades 

em enfermagem é um cenário estratégico para o ensino, a prática e o desenvolvimento de tecnologias de cuidado 

em saúde e enfermagem. Parte-se da premissa de que a ENF/ UERJ necessita qualificar um Laboratório de 

Habilidades compatível com sua importância institucional no cenário das graduações e pós-graduações de 

enfermagem no país. Esses espaços, na área da educação profissional em saúde, têm se desenvolvido em 

articulação com os avanços das tecnologias virtuais de aprendizagem, e ampliam as possibilidades pedagógicas dos 

laboratórios tradicionais. O desenvolvimento do projeto exige a adequação de aéreas físicas já disponíveis e a 

aquisição de um conjunto de equipamentos e insumos que incluem manequins totais e parciais, acessórios, 

material para filmagem e registro, equipamentos médicos e mobiliários, entre outros. Os Laboratórios de 

Habilidades presentes se constituíram em espaço multiusuário, integrando alunos de graduação, pós-graduação 

stricto e lato sensu, profissionais de enfermagem e de outras categorias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

Policlínica Piquet Carneiro e outros serviços de saúde da UERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 109.000             

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Instalação de controle de acesso ao Edifício Paulo de Carvalho, incluindo a instalação de catracas e balcão de 

identificação.
Ampl/Reeq UERJ SIM Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Reforma da Clínica A (3º Andar do Edifício Paulo de Carvalho), incluindo readequação dos sistemas elétricos, 

hidráulicos e pneumáticos.
Ampl/Reeq UERJ SIM Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO
Aquisição de 2(dois) elevadores para o Edifício Paulo de Carvalho Ampl/Reeq UERJ NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Reforma do Jardim de Inverno (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho), incluindo a instalação de cantina para 

alunos e servidores em geral.
Ampl/Reeq UERJ SIM Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO
Troca de consultórios de parte da Clínica A (3º Andar do Edifício Paulo de Carvalho). Ampl/Reeq UERJ NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Construção de um novo prédio para a Graduação e a Pós-Graduação, incluindo instalações para clínicas e 

laboratórios  afim de aumentar a capacidade de atendimento e promover melhorias aos serviços prestados à 

sociedade.

Ampl/Reeq UERJ NÃO Não informado

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Obras de adaptação no novo Horto Botânico da UERJ - construção de galpão de preparo de material e  adaptação 

de espaço e acessos no entorno do Horto.
Ampl/Reeq UERJ Não 280.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Revitalização do Horto Botânico da UERJ - reforma estrutural dos prédios e adequação para atividades acadêmicas 

e científicas
Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Finalização e ampliação do prédio de laboratórios das cadeiras básicas IBRAG/FCM ("Celulão") Ampl/Reeq UERJ Não 19.300               

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Reestruturação da rede hidráulica de abastecimento e esgotamento no PHLC e PAPC Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Readequação da internet do PHLC e PAPC Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Recuperação do subsolo do PHLC (recuperação de danos causados por enchentes, impermeabilização, vedação de 

janelas, sistema de troca de ar)
Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Instalação de de centrais de destilação (água de reuso) - PAPC (IBRAG e FCM) e PHLC (IBRAG e QUI) Ampl/Reeq UERJ Não 290.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Manutenção de equipamentos multiusuários e de grande porte (compra de partes, manutenção de equipamentos 

e instalação de equipamentso novos)
Ampl/Reeq UERJ Não 700.000             
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CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Manutenção de condicionadores de ar PAPC e PHLC - centrais e splits Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Instalação de um elevador de carga externo no PAPC (monta-carga) Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Criação do laboratório úmido multiusuário no local da antiga churrasqueira - PHLC (espaço apropriado para 

diversas preparações práticas zoológicas e botânicas; triagem de material de campo)
Ampl/Reeq UERJ Não 300.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Construção do prédio de cadeiras básicas do IBRAG (salas de aula, laboratórios para aulas práticas, anfiteatro, sala 

de convivência para copa/cozinha e reuniões) devido à crescente demanda e adequações curriculares
Ampl/Reeq UERJ Não 3.000.000          

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(1) Obra de adaptação de banheiro para acessível a PNE Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(2) Servidores PowerEdge R740 Ampl/Reeq UERJ Não 77.922               

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(3) Cadeiras de escritório estofada com rodinhas Ampl/Reeq UERJ Não 2.280                  

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(40) Cadeira uiversitária plástica azul com porta livros (kit com 5 unidades) Ampl/Reeq UERJ Não 2.202                  

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
Impressora multifuncional Laser Colorida Ampl/Reeq UERJ Não 2.599                  

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(01) mesa de reunião com 12 cadeiras empilháveis Ampl/Reeq UERJ Não 4.199                  

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(06) Ar Condicionado Split 18.000 BTUs frio Ampl/Reeq UERJ Não 15.300               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Aquisição de equipamentos de informática para salas de aula a fim de incorporar o uso de tecnologias de 

informação e comunicação nos métodos de ensino e acesso a internet
Ampl/Reeq UERJ Não 65.300               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Aquisição de equipamentos para modernização das salas de aula e para atividades de estágios, pesquisa e extensão Ampl/Reeq UERJ Não 74.900               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Serviço de editoração e diagramação para o periódico científico Demetra Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Climatização de salas de aula e salas de uso coletivo a fim de oferecer um ambiente adequado de aprendizado e 

produção de conhecimento
Ampl/Reeq UERJ Não 44.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Aquisição de mobiliário para salas de aula e para Laboratório Interdisciplinar de Avaliação Nutricional a fim de 

oferecer um ambiente adequado de aprendizado e produção de conhecimento
Ampl/Reeq UERJ Não 30.200               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Aquisição de equipamentos e material para laboratórios de nutrição básica e experimental nos quais são realizadas 

aulas práticas e atividades de pesquisa e extensão e para Núcleo de Estudos em Ciência e Segurança de Alimentos 
Des Pesq. e Ext. Não 555.000             

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Reforma da sala para internos/estagirário de Nutrição e Saúde Coletiva na CFPE Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Reforma da sala do Internato de Nutrição Clínica no HUPE Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Instalação de espaço multiuso na Clínica da Família Pedro Ernesto para realização de ações de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência à saúde
Des Pesq. e Ext. Não 50.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Apoio aos projetos para curricularização da extensão Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Aquisição de mobiliário para laboratórios de nutrição básica e experimental nos quais são realizadas aulas práticas 

e atividades de pesquisa e extensão
Des Pesq. e Ext. Não 63.500               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Climatização dos laboratórios de nutrição básica e experimental nos quais são realizadas aulas práticas e atividades 

de pesquisa e extensão
Des Pesq. e Ext. Não 15.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Aquisição de equipamentos de informática para laboratórios de nutrição básica e experimental nos quais são 

realizadas aulas práticas e atividades de pesquisa e extensão
Des Pesq. e Ext. Não 10.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Modernização da área física do DNBE Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Aquisição de software de pacote estatístico Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

Rua São Francisco Xavier, 524 - 1º andar/Bloco B/sala 1002. Maracanã Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-013 

Tel: 2334-0419 / 2334-0297 E-mail: diplan.uerj@gmail.com e diplan@uerj.br - http://www.diplan.uerj.br/

15 de 49



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Reforma do espaço de atendimento ambulatorial no nível do subsolo (não houve continuidade na reforma iniciada 

no térreo), bem como reforma predial de urgência e anexo ao ambulatório
Ampl/Reeq UERJ Sim 150.000             

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Substituição de aparelhos condicionadores de ar do ambulatório em estado precário Ampl/Reeq UERJ Não 12.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Mobiliário para a enfermaria do Nesa, na atenção terciária, readequando o espaço de internação Des Pesq. e Ext. Não 65.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Reforma da Casa do Grajaú - Rua Itabaiana nº 13 - Futuro espaço de atendimento e projetos da Atenção Primária 

do Núcleo
Ampl/Reeq UERJ Sim 130.000             

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Aquisição de Equipamentos de infraestrutura e logística para a Casa do Grajaú após a reforma Ampl/Reeq UERJ Sim 30.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar Ampl/Reeq UERJ Sim 20.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Aquisição de Equipamentos de infraestrutura e logística para a Casa do Grajaú após a reforma Ampl/Reeq UERJ Sim 60.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Aquisição de Equipamentos de informática para a Casa do Grajaú após a reforma Ampl/Reeq UERJ Sim 70.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Readequação da logística da sala de projetos (sala 04) do ambulatório Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CBI - Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente - 

Nesa

Readequação da logística de atendimento da sala 11 do ambulatório Ampl/Reeq UERJ Não 12.000               

CBI - Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao 

Uso de Drogas/NEPAD

Reparo de  instalações que encontra-se em estado impróprios para uso.Obras de conservação do NEPAD 

ocorreram há mais de 30 anos e ao longo do tempo sofreram desgaste e necessitam de reparos e reposição. A 

conservação do espaço físico do NEPAD são essenciais para o bom atendimento e funcionamento institucional. 

Obras que visam adequar instalações do Nepad também serão essenciais para a expansão dos atendimentos e 

informatização da clínica para que possamos integrar todos os setores da Unidade. Cabe ressaltar que há previsão 

de mudança do local de funcionamento da instituição. Caso isso ocorra, haverá maior demanda para adaptação 

das instalações neste item. 

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CBI - Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao 

Uso de Drogas/NEPAD

A climatização das salas, do Centro de Convivência e do Auditório tem como objetico um melhor atendimento ao 

usuário de nossa Unidade. Proporcionará uma maior eficiência tendo em vista o atendimento aos usuários de 

drogas, familiares e usuários dos diversos cursos ministrados.

Ampl/Reeq UERJ Não 100.000             

CBI - Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao 

Uso de Drogas/NEPAD

A aquisição de equipamentos de informática tem como objetivo uma inclusão digital necessária à agilização dos 

processos  da Unidade e aos estudos estatísticos.
Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CBI - Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Atenção ao 

Uso de Drogas/NEPAD

Reposição de mobiliário e obras de conservação do espaço físico do NEPAD ocorreram há mais de 30 anos e ao 

longo do tempo sofreram desgaste e necessitam de reparos e reposição. A reposição do mobiliário se torna 

necessária para dar continuidade ao bom atendimento já prestado pela Unidade e à expansão de novos serviços 

incorporados à rotina, como a acupuntura

Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CCS - CCS 06 Computadores Desktop Completos com Monitores Full HD LED HDMI i7 HD 2 TB Ampl/Reeq UERJ Não 18.000               

CCS - CCS 03 Aparelhos Condicionadores de Ar 12000 BTU's Ampl/Reeq UERJ Não 7.000                  

CCS - CCS Reforma e readequação da COPA e BANHEIROS Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CCS - CCS Equipamentos de monitoramento e segurança Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CCS - CCS 02 Scanners de Mesa Colorido Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

CCS - CCS 04 Impressoras Multifuncionais Tanque de Tinta Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  
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CCS - CCS 01 Switch Rack INTELBRAS 2 portas Gigabit Ethernet + 24portas Fast Ethernet com QoS - Sg2620qr Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CCS - CCS Cabos (12 metros), Pontos de Rede e Calhas Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CCS - CCS Projeto Elétrico da COPA para instalação de ar Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

CCS - CCS 06 Armários Planejados em MDF/Fórmica Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CCS - CCS 01 Notebook Dell Core i7 8GB 2TB Windows 10 Inspiron Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CCS - CCS Roteador de 2 Entradas p/ Sinal de WI FI Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CCS - CCS 02 Projetores Multimídia Ampl/Reeq UERJ Não 4.000                  

CCS - CCS 01 Tela de Projeção com Suporte Móvel Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CCS - CCS 02 HD's Externos 2 TB Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CCS - CCS Refrigerador Duplex Frost Free 340L Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

CCS - CCS Jogo de mesa com 6 cadeiras para a COPA Ampl/Reeq UERJ Não 850                     

CCS - CCS Filtro de água SOFT para a COPA Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CCS - COMUM/IFCH
Divulgação das pesquisas da Comunidade de Estudos de Teoria da História. Aquisição de equipamentos de 

gravação de depoimentos
Ampl/Reeq UERJ Não 7.568                  

CCS - DIR 
10 Notebooks Core i7 16Gb-DDR4 SSD 512GB  - para modernização das salas de aula e aumento da capacidade de 

entrega de serviços aos discentes.
Ampl/Reeq UERJ 50.000               

CCS - DIR 3 Televisores 43" para implementação do sistema de compartilhamento de informações aos discentes e docentes. Ampl/Reeq UERJ 6.000                  

CCS - DIR 20 conjuntos professor FNDE (mesa+cadeira) para readequação das salas de aula. Ampl/Reeq UERJ 12.000               

CCS - DIR 

Criação de duas salas para videoconferências, com miniauditórios, capac. 20 lugares, a serem utilizadas 

precipuamente para a interação de nossos programas de graduação e pós-graduação em âmbito nacional e 

internacional.

Ampl/Reeq UERJ Não 140.000             

CCS - DIR 20 condicionadores de ar, modelo janela 27000 BTU, para melhoria do sistema de refrigeração nas salas de aula. Ampl/Reeq UERJ 76.000               

CCS - DIR 
10 Microfones fio 3mt + 01 kit com 04 microfones sem fio UHF, para modernização das salas de aula e aumento da 

capacidade de entrega de serviços aos discentes.
Ampl/Reeq UERJ 3.000                  

CCS - DIR 
5 Caixas de som 200W com amplificador, bluetooth e USB para modernização das salas de aula e aumento da 

capacidade de entrega de serviços aos discentes.
Ampl/Reeq UERJ 3.000                  

CCS - DIR Renovação da infraestrutura de rede da Faculdade de Direito Ampl/Reeq UERJ 9.000                  

CCS - DIR 
4 condicionadores de ar, modelo split 30.000 BTU,  para modernização do sistema de climatização das unidades 

administrativas.
Ampl/Reeq UERJ 16.000               

CCS - DIR 
10 Projetores multimídia Full HD para modernização das salas de aula e aumento da capacidade de entrega de 

serviços aos discentes.
Ampl/Reeq UERJ 23.000               

CCS - DIR 3 impressoras modelo multifuncional laser 30 ppm, para readequação das unidades administrativas. Ampl/Reeq UERJ 6.000                  

CCS - DIR 25 mesas modelo cadeirante c/ regulagem para ampliação do projeto de acessibilidade da Faculdade de Direito. Ampl/Reeq UERJ 15.000               

CCS - DIR 100 cadeiras universitárias, porta livros e espuma injetada para ampliação e readequação das salas de aula. Ampl/Reeq UERJ 15.000               

CCS - DIR Aquisição de rede de câmeras para recomposição de todo o sistema de monitoramento da Faculdade de Direito. Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CCS - DIR Aquisição de equipamentos de reposição e consumíveis do setor de informática da Faculdade de Direito Ampl/Reeq UERJ 5.000                  

CCS - DIR Refrigerador Duplex Frost Free 340L - para readequação da copa de uso dos setores administrativos. Ampl/Reeq UERJ 2.500                  

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Reforma e instalação de rede elétrica das salas do 8° andar, blocos D e E, com capacidade para suportar o uso de 

vários equipamentos, afim de garantir melhores condições para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.

Ampl/Reeq UERJ não 140.000             
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CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Reequipamento de salas de aula e de setores administrativos com equipamentos de informática e de suporte 

(computadores, notebooks, impressoras e scanners) para melhoria do  desempenho das funções e aumento da 

celeridade nos serviços.

Ampl/Reeq UERJ não 70.000               

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Melhoria das condições de trabalho dos servidores e adequação às normas de ergonomia com a aquisição de 

cadeiras de escritórios para setores administrativos, proporcionando maior conforto aos que ficam horas sentados 

no desempenho de suas funções.

Ampl/Reeq UERJ não 10.000               

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Climatização de salas de aula e de salas de professores para oferecer condições adequadas para o 

desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa.
Ampl/Reeq UERJ não 10.000               

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Transformação de salas de aula em salas multimídia para melhoramento das atividades de ensino de graduação e 

de pós-graduação.
Ampl/Reeq UERJ não 6.000                  

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS

Reforma e reequipamento de dois auditórios afim de garantir condições adequadas para realização de 

conferências e de reuniões com a comunidade interna e externa.
Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

CCS - Faculdade de Serviço 

Social - FSS
Instalação de sala de video conferência para otimizar atividades de pesquisa e de pós-graduação. Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CCS - FAF 04 Computadores Desktop Completos com Monitores Full HD LED HDMI i7 HD 2TB Ampl/Reeq UERJ Não 12.000               

CCS - FAF 03 Aparelhos Condicionadores de Ar 18000 BTU's Ampl/Reeq UERJ Não 7.000                  

CCS - FAF Reforma e readequação da COPA Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CCS - FAF 02 aparelhos de Projeção de Datashow Ampl/Reeq UERJ Não 4.000                  

CCS - FAF 04 Notebooks Dell Core i7 8GB 2TB Windowws 10 Inspiron Ampl/Reeq UERJ 20.000               

CCS - FCE instalação de 22 ventiladores de teto para 9 salas de aula e 2 secretarias Ampl/Reeq UERJ Não 11.000               

CCS - FCE Pintura e Revisão de parte elétrica de 13 salas Ampl/Reeq UERJ Não 39.000               

CCS - FCE aquisição de 8 mesas de fórmica para professores em salas de aula Ampl/Reeq UERJ Não 8.000                  

CCS - FCE adequação do sistema de tomadas e interruptores da sala 8019, 2023 e 8027B Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

CCS - FCE aquisição de scaner Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CCS - FCE aquisição de 25 desktop para laboratório de informática e secretaria Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CCS - FCE aquisição de estabilizadores de energia Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CCS - FCE instalação de (gaiolas de proteção para datashow) Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CCS - FCE colocação de 3 quadros branco em salas de aula Ampl/Reeq UERJ Não 6.000                  

CCS - FCE aquisição de 2 aparelhos de Projeção de Datashow Ampl/Reeq UERJ Não 4.000                  

CCS - FCE Porta de entrada da sala de professores – aquisição e colocação Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CCS - FCE aquisição de 02 componentes de rede (HUB) blocos A e B Ampl/Reeq UERJ não 3.000                  

CCS - IESP Aquisição de imóvel - IESP Des Pesq. e Ext. Não 10.000.000        

CCS - IESP Reforma das instalações Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CCS - IESP Modernização e ampliação dos equipamentos Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CCS - IESP Modernização parque informático Ampl/Reeq UERJ Não 100.000             

CCS - IESP Modernização e ampliação do sistema de refrigeração Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CCS - IFCH
Implantação no IFCH de adequada e robusta infraestrutura de TIC, com rede de fibra óptica, com wifi e acesso à 

rede mundial de computadores.
Ampl/Reeq UERJ Não 610.000             

CCS - IFCH
Potencializar os mecanismos de disseminação de informações para a comunidade interna e para a comunidade 

externa, nacional e internacional.
Ampl/Reeq UERJ Não 91.600               
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CCS - IFCH
Retrofit das instalações físicas do IFCH – instalações elétricas de todos os ambientes e substituição dos quadros de 

distribuição de energia e disjuntores, tomadas e interruptores compatíveis com a nova demanda.
Ampl/Reeq UERJ Não 869.000             

CCS - IFCH Modernização do parque de hardware e software de informática e de outros equipamentos eletrônicos Ampl/Reeq UERJ Não 490.992             

CCS - IFCH
Transformação das duas Salas de Recursos Audiovisuais em Miniauditórios, dotados de sistema de web-

conferência e circuito interno de TV – 9º Pavimento – Bloco F - RAV 92 e 94.
Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CCS - IFCH Equipagem dos ambientes administrativos: Direção, Secretaria, Departamentos Ampl/Reeq UERJ Não 86.000               

CCS - IFCH
Melhoria dos ambientes das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão (salas de aulas, laboratórios de 

práticas e laboratório de informática)
Des Pesq. e Ext. Não 378.560             

CCS - IFCH
Materiais e serviços complementares para apoio e equipagem de Salas de Aulas e Laboratórios e ambientes 

administrativos. Aquisição de equipamentos e eletro domésticos para a Copa de serviços.
Ampl/Reeq UERJ Não 226.762             

CCS - IFCH
Materiais e serviços complementares para apoio e equipagem de Salas de Aulas e Laboratórios e ambientes 

administrativos. Contratação de serviços de marcenaria
Ampl/Reeq UERJ Não 37.840               

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
Criação de Auditórios, Salas de Aula e Salas de Reunião Ampl/Reeq UERJ Sim 192.000             

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
Infraestrutura para as atividades administrativas Ampl/Reeq UERJ Sim 453.000             

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
Criação de Salas de Professores e Núcleos de Extensão Ampl/Reeq UERJ Sim 531.000             

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
Climatização de salas e auditórios Ampl/Reeq UERJ Sim 32.899               

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
25 (vinte e cinco) Computadores (workstations), c/ pelo menos 240 GB Ampl/Reeq UERJ Sim 82.450               

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
3 (três) Roteadores Wi-fi TP-Link Dual Band 750 Mbpps, 3 antenas Ampl/Reeq UERJ Sim 550                     

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
25 (vinte e cinco) Webcam LifeCam Cinema HD 720p USB H5D-00013 - Microsoft Ampl/Reeq UERJ Sim 17.250               

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
3 (três) Projetores (Epson S41) Ampl/Reeq UERJ Sim 8.178                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
3 (três) Telas retráteis de 2,0 m X 1,5 m Ampl/Reeq UERJ Sim 3.357                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
3 (três) Pares de Caixas de som  JBL Ampl/Reeq UERJ Sim 2.097                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
5 (cinco) unidades NoBreak Station II (UST800Bi) SMS Ampl/Reeq UERJ Sim 2.645                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
Softwares originais (assinatura do Adobe Acrobat Professional DC) Ampl/Reeq UERJ Sim 5.000                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
1 (um) Roupeiro de aço com trinco 8 portas 70X200x40 cms Ampl/Reeq UERJ Sim 600                     

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
3 (três) Impressoras Ecotanks wi-fi (Epson L6191) Ampl/Reeq UERJ Não 7.050                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
1 (um) Computador Dell 15 3000 Ampl/Reeq UERJ Não 5.114                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
2 (dois) Notebooks HP Elitebook 840 G2 Ampl/Reeq UERJ Não 4.438                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
18 (dezoito) Cadeiras de escritório secretária giratória, sku 480667 Ampl/Reeq UERJ Sim 7.740                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
18 (dezoito) Mesas para escritório SKU 451435 Ampl/Reeq UERJ Sim 4.032                  

CCS - Instituto de Ciências 

Sociais/ICS
6 (seis) Mesas de Escritório Mobly Kit Espanha Castanho 2 portas e 3 gavetas Ampl/Reeq UERJ Sim 3.901                  

CCS - LAB/IFCH

Implantação de normas técnicas para a gestão e conservação do acervo arqueológico da Reserva Técnica do 

Laboratório de Antropologia Biológica. Aquisição de material permanente para climatização, captura digital e de 

estanterias deslizantes compactas para guarda e preservação de artefatos arqueológicos.

Des Pesq. e Ext. Não 208.331             

CCS - LAB/IFCH

Implantação de normas técnicas para a gestão e conservação do acervo arqueológico da Reserva Técnica do 

Laboratório de Antropologia Biológica. Contratação de serviços de engenharia para salvaguarda e segurança dos 

contêineres de artefatos arqueológicos em fase de processamento. Pátio da UERJ.

Des Pesq. e Ext. Não 24.985               

CCS - LABIMI/IFCH
Estudos de Imigração. Acolher e integrar através das vozes protagonistas: memórias e histórias de vida de 

refugiados. Material permanente para equipagem do laboratório.
Des Pesq. e Ext. Não 17.369               
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CCS - LABIMI/IFCH
Estudos de Imigração. Acolher e integrar através das vozes protagonistas: memórias e histórias de vida de 

refugiados. Contratação de serviços gráficos e de grupo de trabalho integrado por refugiados selecionados.
Ampl/Reeq UERJ Não 81.000               

CCS - LEDDES/IFCH
Melhorar a infraestrutura do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais. Material permanente 

para equipagem do laboratório
Des Pesq. e Ext. Não 30.200               

CCS - LEDDES/IFCH
Melhorar a infraestrutura do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades Sociais. Material permanente 

para equipagem do laboratório
Des Pesq. e Ext. Não 30.000               

CCS - LeMRI/IFCH
Investimentos no Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais e difusão de informações do Núcleo 

Observatório de discursos políticos (2016-2021). Material permanente para equipagem do laboratório.
Des Pesq. e Ext. Não 28.153               

CCS - LeRPE/IFCH
Manutenção e funcionamento do Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa e Organização de 

Evento Temático. Material permanente para equipagem do laboratório
Des Pesq. e Ext. Não 9.266                  

CCS - NECM e NPAP/IFCH

Implantação dos Núcleos de Pesquisa do Departamento de Arqueologia: Núcleo de Estudos de Cultura Material-

NECM e Núcleo de Patrimônio e Arqueologia Pública-NPAP. Aquisição de equipamentos especializados e de 

instrumentalização da pesquisa arqueológica.

Des Pesq. e Ext. Não 60.906               

CCS - NECM e NPAP/IFCH

Implantação dos Núcleos de Pesquisa do Departamento de Arqueologia: Núcleo de Estudos de Cultura Material-

NECM e Núcleo de Patrimônio e Arqueologia Pública-NPAP. Contratação de serviços de terceiros para confecção 

de mobiliário .

Des Pesq. e Ext. Não 5.558                  

CCS - NEIBA/IFCH
Melhorar a infraestrutura do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina e promover intercâmbio 

acadêmico entre o PPGRI e a UNR, de Rosário, AR. Material permanente para equipagem do laboratório.
Des Pesq. e Ext. Não 30.804               

CCS - NEIBA/IFCH
Melhorar a infraestrutura do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina e promover intercâmbio 

acadêmico entre o PPGRI e a UNR, de Rosário, AR. Material permanente para equipagem do laboratório.
Ampl/Reeq UERJ Não 39.110               

CCS - NEIBA/IFCH
Melhorar a infraestrutura do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina e promover intercâmbio 

acadêmico entre o PPGRI e a UNR, de Rosário, AR. Aquisição de software e aquisição diárias e passagens.
Ampl/Reeq UERJ Não 21.660               

CCS - PPGH/IFCH
Inserção digital de alunos das Pós-Graduações de História com limitações de recursos de TIC e acesso remoto. 

Aquisição de Note books.
Ampl/Reeq UERJ Não 71.225               

CCS - PPGH/IFCH
Inserção digital de alunos das Pós-Graduações de História com limitações de recursos de TIC e acesso remoto. 

Contratação de serviços de acesso a Pacote de dados.
Ampl/Reeq UERJ Não 47.994               

CEH - CAP
Aquisição de nova sede para o CAP, visto que a atual, já comprovadamente pelos bombeiros, comissão da ALERJ e 

MP não comporta ou apresenta segurança ao público do CAP
Des Pesq. e Ext. Não 26.000.000        

CEH - CAP Valor estimado para reforma da nova sede adquirida. Estimativa realizada pela Prefeitura dos campi. Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          

CEH - CAP

Obras específicas para garantia de acessibilidade, uma vez que o CAP conta com um público grande de estudantes 

portadores de necessidades especiais (entrada assegurada pela lei de cotas), e uma docente com baixa visão. A 

acessibilidade é garantida pela Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão.

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CEH - CAP

Sabemos que na educação pós-pandemia será necessária a utilização de ferramentas digitais para garantir aos 

estudantes o direito à educação. Para isso será necessário investir na inclusão digital, visto que grande parcela de 

nossos estudantes não dispõe dos equipamentos necessários para mediação tecnológica.

Ampl/Reeq UERJ Não 2.300.000          

CEH - CAP

Equipamentos de informática para suprir a demanda geral dos departamentos e setores da unidade. Os 

equipamentos atuais, quando existem, se encontram muito obsoletos ou danificados. O orçamento levantado 

representa o mínimo necessário para exercemos com qualidade nossas atividades.

Ampl/Reeq UERJ Não 460.000             

CEH - CAP

O mobiliário que dispomos encontra-se muito danificado, já tendo passado por diversos reparos. Além disso, 

precisamos de novos mobiliários para garantir os protocolos de segurança nos setores e salas de aula na retomada 

pós-pandemia.

Ampl/Reeq UERJ Não 220.000             

CEH - CAP
Aquisição de materiais permanentes que possibilitem a segurança dos estudantes e o mínimo necessário para 

exercemos com qualidade nossas atividades.
Ampl/Reeq UERJ Não 155.000             

CEH - CAP
Diversas salas na unidade não possuem climatização, ou tem instalados equipamentos muito obsoletos que não 

cumprem mais o papel e ainda apresentam riscos de segurança aos estudantes.
Ampl/Reeq UERJ Não 68.000               

CEH - EDU aquisição de caixas de som Ampl/Reeq UERJ não 5.200                  

CEH - EDU aquisição de impressoras com scanner Ampl/Reeq UERJ não 5.200                  

CEH - EDU aquisição de microcomputadores Ampl/Reeq UERJ não 35.100               

CEH - EDU aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado Ampl/Reeq UERJ não 36.000               
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CEH - EDU aquisição de persianas para duas salas (RAV e Secretaria de EAD) Ampl/Reeq UERJ não 7.000                  

CEH - FCS Compra de computadores para PPGCOM, diversos setores da FCS, LCI, LPO, LAR, LM, secretaria de direção,  salas 

de aula e RAV 102.

Ampl/Reeq UERJ Não 367.370             

CEH - FCS Compra de monitores para LCI, LPO, LV , LM e LAR Ampl/Reeq UERJ Não 35.890               

CEH - FCS Compra de cadeiras para PPGCOM, RAV 102, LED, LM, LAR e salas de aula Ampl/Reeq UERJ Não 89.140               

CEH - FCS Compra de ar condicionados para LM, copa do bloco A, secretaria pós lato sensu, secretaria de direção e direção Ampl/Reeq UERJ Não 9.660                  

CEH - FCS Compra de splits para LAR e LED Ampl/Reeq UERJ Não 4.778                  

CEH - FCS Compra de datashows para salas e laboratórios da FCS Des Pesq. e Ext. Não 10.256               

CEH - FCS Compra de bancadas para o Lacon, LED, LAR e LM Des Pesq. e Ext. Não 4.600                  

CEH - FCS Compra de persianas para setores da FCS Ampl/Reeq UERJ Não 8.400                  

CEH - FCS Instalar  portas de ferro para CAC e corredor da sala 10.129-F Ampl/Reeq UERJ Não 2.080                  

CEH - FCS Compra de mesa grande e dois bancos longos para copa do bloco A Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CEH - FCS Compra de geladeiras para o bloco A Ampl/Reeq UERJ Não 3.700                  

CEH - FCS Compra de microondas para copas do bloco A e F Ampl/Reeq UERJ Não 755                     

CEH - FCS Compra de impressoras para LAR, direção, secretaria de direção e setores da FCS Ampl/Reeq UERJ Não 11.713               

CEH - FCS Compra de notebooks para direção da FCS, LJH e Lacon Ampl/Reeq UERJ Não 15.007               

CEH - FCS Compra de câmeras de vídeo pra LV, LACON Des Pesq. e Ext. Não 26.170               

CEH - FCS Compra de ilha de edição para LV Des Pesq. e Ext. Não 13.000               

CEH - FCS Compra de frigobares para LA e direção Ampl/Reeq UERJ Não 1.600                  

CEH - FCS Compra de telefones sem fio para direção e secretaria de direção Ampl/Reeq UERJ Não 260                     

CEH - FCS Compra de telefone fixo para Lacon Ampl/Reeq UERJ Não 110                     

CEH - FCS Compra HDs externos para direção, secretaria de direção, LJH e Lacon Ampl/Reeq UERJ Não 2.165                  

CEH - FCS Compra de Ring Light para Lacon e Leme Des Pesq. e Ext. Não 480                     

CEH - FCS Compra de mesa digitaliadora para Lacon e LCI Des Pesq. e Ext. Não 1.394                  

CEH - FCS Compra de microfones para  Lacon e LJH Des Pesq. e Ext. Não 1.351                  

CEH - FCS Compra de gravador para Lacon Des Pesq. e Ext. Não 1.999                  

CEH - FCS Compra de software de pesquisa qualitativa para Lacon e LPO Des Pesq. e Ext. Não 1.691                  

CEH - FCS Compra de Smart TV Led para PPGCOM Ampl/Reeq UERJ Não 2.349                  

CEH - FCS Compra de nobreaks para PPGCOM, direção, secretaria de direção, salas de aula, Revolutti e RAV 102 Ampl/Reeq UERJ Não 8.999                  

CEH - FCS
Compra de conjunto de caixas de som para PPGCOM, direção, secretaria de direção, salas de aula, Revolutti e RAV 

102
Ampl/Reeq UERJ Não 1.690                  

CEH - FCS Compra de cadeiras sem braço para professor-salas de aula, Revolutti e Rav 102 Ampl/Reeq UERJ Não 4.608                  

CEH - FCS Compras de telas de projeção para salas de aula, LAR,LM, Lacon e Revolutti Des Pesq. e Ext. Não 3.978                  
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CEH - FCS Compra de ventiladores de teto para setores da FCS Ampl/Reeq UERJ Não 7.000                  

CEH - FCS Compra de Apple Magic Mouse 1 para LCI Des Pesq. e Ext. Não 250                     

CEH - FCS Compra de Teclado QWERT Apple A 1843 para LCI Des Pesq. e Ext. Não 400                     

CEH - FCS Compra de um passador de slide para LCI Ampl/Reeq UERJ Não 130                     

CEH - FCS Compra de cadeira giratória com braço para LCI e secretaria de direção Ampl/Reeq UERJ Não 5.726                  

CEH - FCS Instalação de sistema de vigilância eletrônica para o PPGCOM Ampl/Reeq UERJ Não 1.978                  

CEH - FCS Compra de filmadora para LJH Des Pesq. e Ext. Não 10.500               

CEH - FCS Obra na copa do bloco A Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CEH - FCS Reconfiguração  da sala de direção para abrigar o Lacon//Leme/LPO Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

CEH - FCS Redimensionamento da sala de pós-graduação em Jornalismo Cultural com hall de entrada da direção Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CEH - FCS Reforma da RAV 102 com derrubada da sala ao fundo Ampl/Reeq UERJ Não 1.500                  

CEH - FCS Ampliação do LED para incorporar a sala do professsor João Pedro Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

CEH - FCS Reconfiguração da copa do bloco A Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CEH - FCS Obra de reconfiguração do LCI para acomodar os estágios supervisionados  em Relações Públicas Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

CEH - FCS Pintura do LAR Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CEH - FCS Descupinizar móveis Ampl/Reeq UERJ Não 700                     

CEH - FCS Rearranjo do complexo secretaria dos departamentos/LJH e sala do servidor Zamenhoff Ampl/Reeq UERJ Não 3.500                  

CEH - FCS Revisão da instalação elétrica na RAV 102, LAR, LACON, LPO E LEME Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CEH - FCS Obra de redimensionamento espacial (distribuição de bancadas) do LAR Ampl/Reeq UERJ Não 2.500                  

CEH - FEBF Aquisição de bens materiais (ar condicionado, ventiladores....) Ampl/Reeq UERJ
Sem 

projeto
100.000             

CEH - FEBF Aquisição de bens materiais (computadores, televisões...) - Aprimoramento da plataforma tecnológica Ampl/Reeq UERJ
Sem 

projeto
150.000             

CEH - FEBF Reformas na Unidade - Ampliação das salas Ampl/Reeq UERJ
Sem 

projeto
250.000             

CEH - FEBF
Aquisição de Imóveis

Expandir o Campus Universitário da FEBF
Des Pesq. e Ext.

Existem 

conversas 

iniciadas, 

mas não 

temos 

projeto 

1.500.000          

CEH - FFP Acessibilidade Ampl/Reeq UERJ Sim 1.320.895          

CEH - FFP Ligação com a METRONIT (UFF), via IFRJ. Ampl/Reeq UERJ Sim Não informado

CEH - FFP Aumento da velocidade do link atual de 10mb para 300mb Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CEH - FFP Construção de depósito para estocagem de produtos químicos Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CEH - FFP Construção de restaurante universitário (orçado pela PREFEITURA) Ampl/Reeq UERJ Sim Não informado

CEH - FFP Ampliação do Bloco C Ampl/Reeq UERJ Não 2.000.000          
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CEH - FFP Construção, criação, reforma e adequação às normas de segurança dos laboratórios Des Pesq. e Ext. Não Não informado

CEH - FFP Construção de Prédio anexo da representação estudandil - salão coletivo e sete baias (6 CA's e DCE) Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CEH - FFP
Aquisição de dois veículos de passeio de 4 portas c/ ar e  1 veículo de  carga de médio porte c/ ar (Renovação da 

frota da FFP)
Ampl/Reeq UERJ Não 270.000             

CEH - FFP Aquisição de um microônibus e ônibus para atendimento dos trabalhos de campo Ampl/Reeq UERJ Sim 1.400.000          

CEH - FFP Aquisição de equipamentos e mobiliário para os laboratórios didáticos Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CEH - FFP Aquisição de sistema de tele-conferência Ampl/Reeq UERJ Sim 10.000               

CEH - FFP Aquisição de quarenta computadores para o laboratório de informática Ampl/Reeq UERJ Sim 100.000             

CEH - FFP Aquisição e instalação de cancela automática Ampl/Reeq UERJ Sim 10.000               

CEH - FFP
Cobertura das vagas internas do Bloco A para proteção dos veículos oficiais e dos protadores de necessidades 

especiais.
Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CEH - FFP Projeto, aquisição e instalação do Para-raio Ampl/Reeq UERJ Não 300.000             

CEH - FFP Recomposição de todo o sistema de câmeras e monitoramento da FFP Ampl/Reeq UERJ Sim 60.000               

CEH - FFP Reforma da sala de Educação Física e aquisição de mobiliário para instalação da Briquedoteca Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CEH - FFP Reforma do Miniauditório Ampl/Reeq UERJ Sim 10.000               

CEH - FFP Reforma dos banheiros do Bloco A - 1º Andar Ampl/Reeq UERJ Sim 30.001               

CEH - FFP Reparo do Ar Condicionada da Biblioteca Ampl/Reeq UERJ Sim Não informado

CEH - FFP Triturador galhos profissional Ampl/Reeq UERJ Não 16.000               

CEH - FFP Aquisição de carteiras escolares, mesas e cadeiras para salas de aula e laboratórios Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CEH - FFP Aquisição de Painel de Led Externo - Divulgação de Eventos Ampl/Reeq UERJ Não 40.000               

CEH - FFP Aquisição de dois Microfones sem Fio Duplo Shure BLX1288BR P31 J10 Ampl/Reeq UERJ Sim 14.000               

CEH - FFP Aquisição de dois Projetor (12000 lumiens e 6500 lumiens) Ampl/Reeq UERJ Sim 60.000               

CEH - FFP Aquisição de quatro Microfones Profissional Com Fio Shure Beta58a Ampl/Reeq UERJ Sim 6.480                  

CEH - FFP Aquisição de sistema de áudio portátil (3 unidades) Yamaha Stagepas 400I, Bivolt Ampl/Reeq UERJ Sim 18.000               

CEH - FFP Criação de um laboratório de Geoprocessamento Des Pesq. e Ext. Não Não informado

CEH - FFP Instalação de 6 bangalôs com mesa e bancos Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CEH - FFP Estruturação da Coleta Seletiva na Unidade Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CEH - FFP Cobertura e reestruturação da quadra de esporte com construção de vestiário Ampl/Reeq UERJ Sim 150.000             

CEH - FFP Adaptação do Auditório para o formato de Teatro com previsão de acessibilidade Ampl/Reeq UERJ Sim 2.000.000          

CEH - FFP Reparo das Estações Meteorológicas - FFP / São Pedro da Serra Ampl/Reeq UERJ Não 14.000               

CEH - FFP Construção e implantação da Creche da FFP Ampl/Reeq UERJ Sim Não informado

CEH - FFP Instalação de Insufilme nas janelas das salas Ampl/Reeq UERJ Não Não informado

CEH - FFP Cobrir passagem entre os Blocos B e C Ampl/Reeq UERJ Sim 7.500                  

CEH - FFP Condicionador de AR p/ sala LAB 208 (36.000 BTU's) Ampl/Reeq UERJ Não 5.200                  
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CEH - FFP Condicionador de AR p/ sala 501 (18.000 BTU's) Ampl/Reeq UERJ Não 1.300                  

CEH - FFP Cortina de vento p/ LAB-1 Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CEH - FFP Armário no Auditório para guardar equipamentos Ampl/Reeq UERJ Não 6.400                  

CEH - FFP Aquisição do terreno com benfeitorias, ao lado, para expansão da unidade Des Pesq. e Ext. Não 8.000.000          

CEH - Hupe Reforma Sala da Residencia em Psicologia Clínica Ampl/Reeq UERJ Não 36.000               

CEH - IARTES Aumento do espaço fisico do Instituto Ampl/Reeq UERJ sim 50.000               

CEH - IARTES Compra de prédio na região do Maracanã e São Cristovão Des Pesq. e Ext. não 15.000.000        

CEH - IARTES Aquisição de materiais de consumo para a Direção, Departamentos, Secretarias e Ateliê Ampl/Reeq UERJ não 25.000               

CEH - IARTES Aquisição de equipamentos de informatica para sala de aulas, dos Departamentos, das secretarias e para o Ateliê Ampl/Reeq UERJ não 40.000               

CEH - IARTES Aquisição de móveis para  sala de aulas, dos Departamentos, das secretarias e o Atelie Ampl/Reeq UERJ não 30.000               

CEH - IARTES Aquisição de paineis de exposição para o corredor e Ateliê Ampl/Reeq UERJ não 12.000               

CEH - IEFD

Aquisição de equipamentos de informática, como mesas, impressoras, monitores, gabinetes, notebooks, hard disk, 

entre outros, para utilização nas secretarias administrativas, departamentos, secretaria da direção, secretaria de 

Pós-Graduação Lato Sensu e do Programa de Mestrado e Doutorado e Laboratórios do IEFD, atualização dos sites 

do IEFD e do PPCEE e montagem de um mini auditório para apresentação de trabalhos de conclusão de cursos e 

defesas de tese de mestrado e doutorado.

Justificativa: a composição e a modernização dos equipamentos citados são de grande importância para as todas 

as atividades administrativas e pedagógicas do IEFD/UERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CEH - IEFD

Troca do piso do ginásio de esportes

Justificativa: O ginásio de esportes é uma sala de aula para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física, aonde são realizadas aulas de várias disciplinas obrigatórias dos citados cursos. Além disso, o ginásio de 

esportes é um ambiente de prática esportiva de toda a comunidade da UERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CEH - IEFD
Pintura de todas as instalações do IEFD (8º, 9º andares e complexo esportivo).

Justificativa: completa deterioração da pintura atual, que é muito antiga.
Ampl/Reeq UERJ Não 150.000             

CEH - IEFD

Reforma do piso da sala de Dança (9º andar) do IEFD. 

Justificativa: sala de aula para disciplinas do IEFD e de Projetos de Extensão que atende a comunidade interna e 

externa da UERJ, como esse piso é de madeira e já possui muitos anos de utilização vem se deteriorando a cada 

dia, inclusive já se soltando, levando perigo aos usuários.

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CEH - IEFD

Reforma do piso da quadra externa de handebol e basquetebol.

Justificativa: é sala de aula para disciplinas do IEFD e para comunidade interna e externa da UERJ, por isso não 

pode representar risco aos usuários.

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CEH - IEFD

Compra de equipamentos para a sala de musculação

Justificativa: necessidade de modernização do material didático (equipamentos) utilizado para as aulas das 

disciplinas obrigatórias de práticas metodológicas do treinamento contra resistência e para as aulas dos programas 

de extensão oferecidos pelo IEFD, como exercícios físicos adaptados para portadores de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, para indivíduos com fibromialgia, para diabéticos, para indivíduos aparentemente 

saudáveis, colônia de férias, entre outros.

Des Pesq. e Ext. Não 200.000             

CEH - IEFD

Reforma da sala de musculação: troca de piso, modernização da instalação elétrica, rebaixamento do teto.

Justificativa: a sala de musculação é uma sala de aula (disciplinas de práticas metodológicas do treinamento contra 

resistência) e de treinamento físico para a comunidade da interna (UERJ) e externa (programas de extensão, como 

por exemplo, exercícios físicos adaptados para portadores de fatores de risco para doenças cardiovasculares, para 

indivíduos com fibromialgia, para diabéticos, para indivíduos aparentemente saudáveis, colônia de férias, entre 

outros).

Ampl/Reeq UERJ Não 400.000             

CEH - ILE
Adequação estrutural: reforma elétrica incluindo instalação de tomadas e cabos e da estrutura de rede de internet 

visando à acessibilidade e segurança (Blocos A, F, D e Laboratório do 12)
Ampl/Reeq UERJ Não Não informado
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CEH - ILE
Aquisição de mobiliário para expansão da capacidade de recepção de alunos (3 novas salas pequenas + 9 Salas do 

bloco D + 11.119F = Laboratório 12)
Ampl/Reeq UERJ Não 106.800             

CEH - ILE
Equipar todas as salas que faltam com 1 computador e 1 projetor multimidia visando ao melhorar o atendimento 

aos discentes (15 salas bloco F + Laboratório Saramago)
Ampl/Reeq UERJ Não 81.500               

CEH - ILE
Climatização das salas dos setores/departamentos, para o melhor atendimento de monitoria e orientação e, por 

vezes, uso das salas como espaços de aprendizagem para grupos pequenos.(20 aparelhos)
Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

CEH - ILE
Aquisição de equipamentos para os setores/departamentos visando ao atendimento de monitoria e orientação e , 

por vezes, uso das salas como espaços de aprendizagem para grupos pequenos.
Des Pesq. e Ext. Não 165.850             

CEH - ILE
Aquisição de mobiliário para as salas dos setores/departamentos visando ao atendimento de monitoria e 

orientação e , por vezes, uso das salas como espaços de aprendizagem para grupos pequenos.
Des Pesq. e Ext. Não 24.050               

CEH - ILE
Aquisição de equipamentos para secretarias de graduação e especialização, para implantação do SEI e melhor 

atendimento aos discentes
Ampl/Reeq UERJ Não 14.000               

CEH - ILE
Aquisição de móveis secretarias de especialização e sala de informática, para melhor atendimento aos discentes e 

por questões de bem estar (ergométricas).
Ampl/Reeq UERJ Não 19.000               

CEH - ILE Criação do Espaço Bebê para uso por discentes, docentes e técnicos com filhos recem nascidos ou muito jovens Ampl/Reeq UERJ Não 1.500                  

CEH - ILE Automação das salas de aulas, por questões de segurança (50 salas) Ampl/Reeq UERJ Não 83.900               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

A Revista de Estudos e Pesquisas em Psicologia, classificada no Qualis em A-2, o que caracteriza excelencia 

acadêmica, é totalmente editada pelo Instituto de Psicologia da UERJ e necessita de inverstimentos para o 

atendimento das atividades. PROJETO DE APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA REVISTA

Ampl/Reeq UERJ 35.195               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Aumento da segurança das salas do Instituto de Psicologia Ampl/Reeq UERJ 65.580               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Estruturação da Coordenação de Graduação. A coordenação recem criada no IP exige estrutura de informática Ampl/Reeq UERJ 18.090               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Estruturação da Coordenação de Graduação. A coordenação recem criada no IP exige mobiliário Ampl/Reeq UERJ 17.450               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Instalação de sala multiconferência no Instituto de Psicologia Ampl/Reeq UERJ 98.360               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Instalação de sala multiconferência no Instituto de Psicologia Ampl/Reeq UERJ 28.350               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O Corpo docente e os estudantes vinculados as disciplinas do Departamento de Psicologia Clinica desenvolvem 

múltiplas atividades de pesquisa, de grupos de estudo e atividades multimetodos em ensino, são necessários 

equipamentos que aprimorem e qualifiquem essas atividades. São necessários mobiliário. PROJETO DE 

APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO PSICOLOGIA CLINICA

Ampl/Reeq UERJ 12.650               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O Corpo docente e os estudantes vinculados as disciplinas do Departamento de Psicologia Clinica desenvolvem 

múltiplas atividades de pesquisa, de grupos de estudo e atividades multimetodos em ensino, são necessários 

equipamentos que aprimorem e qualifiquem essas atividades. São necessários mobiliário. PROJETO DE 

APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO PSICOLOGIA CLINICA

Ampl/Reeq UERJ 35.195               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O corpo docente e os estudantes vinculados as disciplinas do Departamento de Psicologia Social e Ciências 

Humanas e Sociais - DPSCH desenvolvem múltiplas atividades de pesquisa, de grupos de estudo e atividades 

multimetodos em ensino, são necessários equipamentos que aprimorem e qualifiquem essas atividades. PROJETO 

DE APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS DO DPSCH

Ampl/Reeq UERJ 75.890               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O corpo docente e os estudantes vinculados as disiplinas do Departamento de Psicologia Social e Institucional 

desenvolvem multiplas atividades de pesquisa, de grupos de estudo e atividades multimétodos em ensino.
Ampl/Reeq UERJ 36.480               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O corpo docente e os estudantes vinculados as displinas do Departamento de Psicanálise desenvolvem multiplas 

atividades de pesquisa, de grupos de estudo e atividades multimétodos em ensino.
Ampl/Reeq UERJ 35.195               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Reequipamentação da direção do Instituto de Psicologia. Ampl/Reeq UERJ 15.121               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

Reequipamentação das salas de aula do Instituto de Psicologia. Os equipamentos de apoio as salas de aula 

encontram-se defasados e precisam ser atualizados  
Ampl/Reeq UERJ 109.480             

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

Reequipamentação das secretarias de graduação e pós-graduação do Instituto de Psicologia. Há uma ausência de 

equipamentos de informática necessários para a rotina das atividades 
Ampl/Reeq UERJ 98.000               
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CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

Reestruturação da Coordenação de Extensão do Instituto de Psicologia, face a nova demanda de disciplinas de 

extensão
Ampl/Reeq UERJ 19.040               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

Reestruturação da Coordenação de Extensão do Instituto de Psicologia, face a nova demanda de disciplinas de 

extensão
Ampl/Reeq UERJ 17.478               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

Renovação das carteiras escolares. Há falta de carteiras escolares que não tiveram renovação. Há ainda a 

necessidade de adequação do ambiente escolar as exigencias da pandemia do COVID_19, exigindo mobiliarios 

adequado

Ampl/Reeq UERJ 120.000             

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Renovação do mobiliário das secretarias de pós-graduação e de graduação do Instituto de Psicologia. Ampl/Reeq UERJ 57.340               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

 O Laboratório de Medidas da Psicologia reune pesquisadores que trabalham com estudos investigativos sobre 

avaliação e mensuração psicológica em seus diferentes contextos. São realizadas pesquisas quantitativas na área 

psicológica, com diversos enfoques. PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO

Des Pesq. e Ext. 18.090               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Equipamentação do Serviço de Psicologia Aplicada Des Pesq. e Ext. 35.400               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Equipamentação Sala Residencia em Psicologia Clínica Des Pesq. e Ext. 17.200               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O Laboratório de Investigação da Influência da Afetividade na Cognição tem por objetivo promover pesquisas e 

formação especializada na perspectiva da neurociências para a análise das relações entre cognição e afeto. 

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO

Des Pesq. e Ext. 15.121               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento Humano  tem por objetivo desenvolver estudos e pesquisas 

relacionados ao desenvolvimento humano e promover a formação de recursos humanos para diferentes areas de 

atuação. PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO

Des Pesq. e Ext. 18.090               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP

O Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos criado pelo AEDA 032/Reitoria/2020 com o 

objetivo de desenvolver pesquisas e aprimorar a formação sob o objeto das relações interpessoais aplicadas a 

educação, é de alta relevância nas perspectivas contemporâneas das relações entre psicologia e educação. 

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO

Des Pesq. e Ext. 15.121               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Reequipamentação do Clio-Psique. Há uma desatualização dos equipamentos de informatica. Des Pesq. e Ext. 87.600               

CEH - Instituto 

Multidisciplinar de 

Formação Humana com 

Tecnologias - IFHT

Novo Espaço Físico: Aquisição de um novo espaço físico que esteja de acordo com os protocolos sanitários 

vigentes no que diz respeito sobre o distanciamente mínimo e a circulação de ar natural haja vista que o espaço 

atual o IFHT, subsolo do PROT, não possui condições mínimas de segurança e higiene do trabalho considerando 

esses protocolos. O espaço físico especificado consiste em 3 salas de aula para um total de 150 alunos, salas 

administrativas, sala de direção, sala de vice-direção, sala de reunião, copa e banheiros.

Des Pesq. e Ext. 2.925.120          

CEH - Instituto 

Multidisciplinar de 

Formação Humana com 

Tecnologias - IFHT

Implementação Polos de Mediação Tecnológica: Aquisição, instalação e suporte técnico de solução de 

videoconferência educacional em 9 polos regionais, capacidade de 450 alunos total, e 1 sala de controle central 

para a execução das disciplinas semipresenciais do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP) assim 

como outras atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração que requeiram a mediação tecnológica. 

Essa solução visa a economicidade porque elimina os custos de transporte e diárias de professores e servidores 

decorrentes da execução do CSTGP.

Des Pesq. e Ext. 928.196             

CEH - Instituto 

Multidisciplinar de 

Formação Humana com 

Tecnologias - IFHT

Fortalecimento do macroprocesso de ensino-aprendizagem e de sua virtualização: Aquisição de licenças de uso de 

softwares de programação visual e edição de documentos e planilhas, serviço de hospedagem de servidor para 

plataforma de ensino virtual, serviço online de ferramentas de colaboração virtual para alunos, professores e 

servidores. Essas soluções visam ampliar a capacidade de atendimento aos alunos e de produção de materiais 

pedagógicos assim como incrementos na qualidade dos serviços oferecidos.

Ampl/Reeq UERJ 34.826               

CEH - Instituto 

Multidisciplinar de 

Formação Humana com 

Tecnologias - IFHT

Atualização do Parque Informático: Substituição dos equipamentos de informática necessários à realização das 

atividades administrativas e pedagógicas do instituto que se encontram em estágio de obsolecência avançado e 

apresentando defeitos recorrentes. Essa medida visa recuperar a produtividade perdida em função da 

deterioração dos equipamentos.

Ampl/Reeq UERJ 76.000               

CTC - CTC

Obra de revitalização do Edifício Pedro Ernesto (situado na rua Fonseca Teles, nº 121 - São Cristóvão), visando sua 

total e adequada ocupação. O referido edifício foi atingido por um incêndio em 2002, o que inviabilizou a ocupação 

de diversos pavimentos.

Ampl/Reeq UERJ Não 10.000.000        

CTC - Esdi
Troca do telhado das salas, secretaria, biblioteca, sala de projeção, biomimética, oficina (igual ao da pós-

graduação)
Ampl/Reeq UERJ Não 1.650.000          

CTC - Esdi Sistema de telefonia (para ligações externas e internas) Ampl/Reeq UERJ Não 4.514                  

CTC - Esdi Alarme e monitoramento das dependências da Esdi - Segurança Ampl/Reeq UERJ Não 4.398                  
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CTC - Esdi Programa regular e periódico de controle das infestações por cupins Ampl/Reeq UERJ Não 19.800               

CTC - Esdi Remoção de árvores em risco de tombamento e plantio de espécies nativas Ampl/Reeq UERJ Não 19.800               

CTC - Esdi Programa regular e periódico de poda das árvores existentes no terreno Ampl/Reeq UERJ Não 19.800               

CTC - Esdi Espaço e equipamentos para preparar vídeos de aulas presenciais e a distancia Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - Esdi Local adequado para vídeo conferência (defesas e teses) Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - Esdi Troca da van Ampl/Reeq UERJ Não 222.000             

CTC - Esdi Ampliação e atualização de softwares e equipamentos de informática Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CTC - Esdi Instalação um lavatório (tanque) no interior na oficina gráfica Ampl/Reeq UERJ Não 500                     

CTC - Esdi Marquise para a oficina gráfica Ampl/Reeq UERJ Não 200                     

CTC - Esdi  Ar condicionado em salas de aula e laboratórios Ampl/Reeq UERJ Não 71.000               

CTC - Esdi Lousa de vidro (www.oficinadevidros.com.br) Ampl/Reeq UERJ Não 700                     

CTC - Esdi Televisões nas salas da pós-graduação e graduação Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CTC - Esdi Cobertura na contrução próximo a entrada da rua do Passeio Ampl/Reeq UERJ Não 11.000               

CTC - Esdi Reformar a sala de projeção na modalidade de um auditório Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - Esdi Reforma do deck e lage da edificação da Incubadora da Esdi Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CTC - Esdi Elevador para pós-graduação Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - Esdi Cerca elétrica no muro da Av. República do Paraguai Ampl/Reeq UERJ Não 3.300                  

CTC - Esdi
Troca da caixa d'água - Eliminação de riscos de desmoronamento da sua estrutura (sobre andaimes ao tempo) 

https://www.fazforte.com.br/?utm_source=mc&utm_medium=EmailMarketing&utm_campaign=mala-2020-04-27
Ampl/Reeq UERJ Não 275.000             

CTC - Esdi Exaustores Industriais Eólicos para a oficina Ampl/Reeq UERJ Não 5.598                  

CTC - Esdi Aquisição de bebedouros na guarita da rua do passeio e oficina Ampl/Reeq UERJ Não 1.740                  

CTC - Esdi Sistema de som (microfone e caixas para salas de aula e projeção) Ampl/Reeq UERJ Não 520                     

CTC - Esdi Investimento em equipamentos para laboratórios de graduação Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CTC - Esdi Reformas das portas e janelas danificadas (salas de aula, secretarias e projeção) Ampl/Reeq UERJ Não 13.500               

CTC - Esdi Modernização do mobiliario das salas de aula da ESDI Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CTC - Esdi Construção de novo predio para salas de aula e biblioteca da ESDI Ampl/Reeq UERJ Não 11.000.000        

CTC - Esdi Reparo do portão principal - substituição de vidros Ampl/Reeq UERJ Não 25.000               

CTC - Esdi Fechaduras com códigos (onde tiver equipamentos) Ampl/Reeq UERJ Não 3.100                  

CTC - ESDI-ARQ Casa para implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo - Campus Petrópolis Ampl/Reeq UERJ Sim 5.000.000          

CTC - ESDI-ARQ Restauro e reforma da Casa do Barão do Rio Branco, atualmente interditada, para os Programas de Pós-Graduação Ampl/Reeq UERJ Sim Não informado

CTC - ESDI-ARQ Laboratório de Modelagem e prototipagem Ampl/Reeq UERJ não 150.000             

CTC - ESDI-ARQ Escritório modelo Ampl/Reeq UERJ não 130.000             
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CTC - ESDI-ARQ Laboratório de informática e plotagem Ampl/Reeq UERJ não 120.000             

CTC - ESDI-ARQ Oficina de conforto ambiental Ampl/Reeq UERJ não 100.000             

CTC - ESDI-ARQ Oficinas de marcenaria, maquete Ampl/Reeq UERJ não 80.000               

CTC - ESDI-ARQ Canteiro Experimental Ampl/Reeq UERJ não 90.000               

CTC - ESDI-ARQ Micro ônibus Ampl/Reeq UERJ não 222.000             

CTC - ESDI-ARQ Sistema de som (microfone e caixas para salas de aula e projeção) Ampl/Reeq UERJ não Não informado

CTC - ESDI-ARQ Ampliação e atualização de softwares e equipamentos de informática Ampl/Reeq UERJ não Não informado

CTC - ESDI-ARQ sala de  vídeo conferência e projeção Ampl/Reeq UERJ não Não informado

CTC - FAOC
Custeio para manutenção e operação do navio (serviços, pessoal, diárias e aquisição de materiais de consumoe 

materiais do navio oceanográfico)
Ampl/Reeq UERJ Não 912.000             

CTC - FAOC Investimento em equipamentos de coleta de dados oceanográficos para o navio Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          

CTC - FAOC Saídas de campo com navio oceanográfico para atividades de ensino, pesquisa e extensao Ampl/Reeq UERJ Não 70.000               

CTC - FAOC
Manut/Ampl Infraestr de TI p/ Apoio ativ ensino e pesquisa (Colocação de pontos de rede nas salas de aula e 

aumento de pontos na secretaria e sala de professores)
Ampl/Reeq UERJ Não 55.000               

CTC - FAOC Modernização do mobiliario das salas da secretaria e direção Ampl/Reeq UERJ Não 37.644               

CTC - FAT CRR

Projeto de Adequação do Prédio Principal 24 - Aumento da capacidade de atendimento aos alunos de graduação 

pela otimização de utilização dos espaços subutilizados pela criação de novas salas de aula, laboratórios para aulas 

de graduação, salas de estudo que proporcionem condições adequadas para o aprendizado.

Ampl/Reeq UERJ Não 5.000.000          

CTC - FAT CRR

Servidor para ficar na DINFO para hospedar Servidor Web FAT,  AVA - Ambiente virtual de aprendizagem, Servidor 

de stream para aulas gravadas e servidor zabbix de monitoramento de serviços -  Aumento da capacidade de 

internet para as atividades online da Unidade.

Ampl/Reeq UERJ Não 20.314               

CTC - FAT CRR

Servidor para ficar na FAT/CRR e hospedar Servidor de arquivos AD - Pfsense (Roteador, firewall e servidor VPN), 

Espelhamento do servidor de stream para aulas gravadas e servidor zabbix de monitoramento de serviços - 

Aumento da capacidade de internet para as atividades online da Unidade.

Ampl/Reeq UERJ Não 20.314               

CTC - FAT CRR
Execução do Projeto de Adequação às normas do Corpo de Bombeiros - Atendimento as normas vigentes de 

segurança.
Ampl/Reeq UERJ Sim 1.000.000          

CTC - FAT CRR Projeto SPDA  (Descargas Atmosféricas) - Possibilita a segurança da rede elétrica da Unidade. Ampl/Reeq UERJ Não 153.534             

CTC - FAT CRR Lançamento de cabos elétricos 125mm² - Regularização da energia elétrica no Campus. Ampl/Reeq UERJ Não 50.700               

CTC - FAT CRR Instalação de central de carga elétrica em todos os prédios - Aumento da capacidade elétrica da Unidade. Ampl/Reeq UERJ Não 460.603             

CTC - FAT CRR
Substituição do Telhado do Prédio 22  (Incubadora de Empresas Sul Fluminense) - Espaço adequado para a 

incubação de empresas na incubadora.
Ampl/Reeq UERJ Sim 441.392             

CTC - FAT CRR
Adequação do Projeto e Execução do telhado do prédio 41 (Laboratório de Mecânica) - Eliminar as infiltrações e 

proporcionar conforto e segurança aos usuários.
Ampl/Reeq UERJ Não 846.431             

CTC - FAT CRR
Instalação do Ar condicionado - Splitão - adquirido para climatização do Laboratório de Mecânica - Fornecer 

conforto térmico e condições adequadas de trabalho e ensino.
Ampl/Reeq UERJ Sim 61.189               

CTC - FAT CRR
Aterramento do PD 18 (Administração) para central telefônica - Fornecer segurança a sistema de telefonia da 

Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.200                  

CTC - FAT CRR
Infra-estrutura de Telefonia do Campus - Possibilitar a comunicação com a Campus e Unidade e a comunicação 

interna.
Ampl/Reeq UERJ Não 292.500             

CTC - FAT CRR
Instalação de Manobra de hidráulica (colocação de registro) em todos os prédios - Fornecer segurança nas 

instalações hidráulicas no Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 24.750               

CTC - FAT CRR
Projeto Adequação de manutenção e sanitários do Prédio 26 (Setor Manutenção) - Fornecer condições de trabalho 

e capacidade de manutenção no Campus e na Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 183.736             

CTC - FAT CRR APs UNIFI UAP-AC-LITE - Aumentar a cobertura da rede wifi do Campus. Ampl/Reeq UERJ 7.192                  

CTC - FAT CRR Cadeira Universitária Plástica Azul com Porta Livros ou similar - 500 unidades. Montagem de salas de aula. Ampl/Reeq UERJ Não 110.000             
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CTC - FAT CRR
Computador Desktop Dell All in One Inspiron 22 3000 (Intel Core i5-8265U) ou similar - 90 unidades - Atualização 

dos equipamentos e atendimento a todos os Departamentos e Setores do Campus e Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 450.000             

CTC - FAT CRR
Projetor Epson PowerLite S41+ SVGA 3300 Lumens ou similar - 38 unidades - Instalação nas salas de aula e nos 

laboratórios para atender os Departamentos e Setores da Unidade, bem como a Pós-Graduação.
Ampl/Reeq UERJ Não 114.000             

CTC - FAT CRR
Impressora HP LaserJet Pro M428FDW ou similar - 12 unidades - Modernização de equipamento e atendimento as 

ativdades dos Departamentos e Setores da Unidade e Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - FAT CRR
Cadeira Secretária Giratória C/ Braços Reguláveis Digitador preta ou similar - 85 unidades - Troca de mobiliário 

quebrado ou danificado para atender os Departamentos e Setores da Unidade e Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 25.500               

CTC - FAT CRR
Armário de Escritório - 40 unidades - Troca de mobiliário quebrado ou danificado para atender os Departamentos 

e Setores da Unidade e Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 14.500               

CTC - FAT CRR
Mesa para Escritório 2 Gavetas - 40 Unidades. Atender os Departamentos e setores da Unidade -  Troca de 

mobiliário quebrado ou danificado para atender os Departamentos e Setores da Unidade e Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - FAT CRR
Computador Core i5 8GB SSD 240GB CorPC Fast -  90 unidades - Substituir computadores defasados dos 

laboratórios 1 e 3 de informática.
Ampl/Reeq UERJ Não 74.589               

CTC - FAT CRR
Computador 3Green 32671 9700F - 4 unidades - Computadores para uso técnico pela equipe dos Técnicos de 

Informática.
Ampl/Reeq UERJ Não 14.091               

CTC - FAT CRR DVR Intelbras 16 canais + HD 1TB - Monitoramento do Campus. Ampl/Reeq UERJ Não 7.290                  

CTC - FAT CRR
Conjuntos de mesas e cadeiras para Desenho Técnico - 80 unidades - Atender as disciplinas de graduação de todos 

os cursos de engenharia,
Ampl/Reeq UERJ Não 64.000               

CTC - FAT CRR
Impressora Multifuncional Laser para folhas A3 - 1 Unidade - Impressão de desenhos técnicos e suporte as 

disciplinas gráficas dos cursos de graduação.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.700                  

CTC - FAT CRR Nobrake - 70 unidades - Fornecer estabilidade a computadores e impressoras do Campus e da Unidade. Ampl/Reeq UERJ Não 28.000               

CTC - FAT CRR
Multifuncional Brother Laser, Mono, 110V - DCP-L5602DN - 1 unidade - Atender as demandas da  secretaria da 

Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.800                  

CTC - FAT CRR

Cadeira para Escritório Giratória Confort - 05 unidades - Este modelo de cadeira atenderá aos servidores com 

maior peso. É uma medida prevenção da saúde do trabalhador. Vários servidores estão apresentando problemas 

na coluna.
Ampl/Reeq UERJ Não 2.575                  

CTC - FAT CRR
Smartphone LG K8+ 16GB Dual Chip - 1 unidade -  Para ter um whatsapp da secretaria e melhorar o atendimento 

aos estudantes e professores.
Ampl/Reeq UERJ Não 585                     

CTC - FAT CRR

Aquisição de impressora 3D Makerbot replicator - 1 unidade -  e Fresadora Modela MDX-50 -  1 unidade - 

Equipamentos para o Laboratório de Aceleração de Negócios e  Ideias Inovadoras da Incubadora de Empresas Sul 

Fluminense/CRR para melhor atendimento e funcionamento. 

Ampl/Reeq UERJ Não 68.000               

CTC - FAT CRR
Aquisição de Splits 12.000 BTUS - 13 unidades - e Splits 27.000 - 2 unidades -Instalação nas salas da Incubadora de 

Empresas Sul Fluminense/CRR. 
Ampl/Reeq UERJ Não 41.100               

CTC - FAT CRR
Baias/Divisórias para construção de 6 salas para professores no Departamento de Matemática, Física e 

Computação.
Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CTC - FAT CRR Ar Condicionado Split 18.000 BTU - 3 unidades - Climatização do Departamento de Engenharia de Produção. Ampl/Reeq UERJ Não 6.000                  

CTC - FAT CRR
Finalização do Prédio 33  - Espaço para desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa dos cursos de 

graduação.
Ampl/Reeq UERJ Não 26.796               

CTC - FAT CRR

Construção de galeria entre a estação de testes e o Laboratório de Motores, Hidráulica e Pneumática para 

passagem de cabos de conexão de energia e instrumentação da Estação de Testes do Centro de Fontes Renováveis 

de Energia.

Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

CTC - FAT CRR Cobertura para o Prédio 27 - Aumento da capacidade do setor de Manutenção e da Seção Técnica do Campus. Ampl/Reeq UERJ Não 249.368             

CTC - FAT CRR
Sedimentar o solo com cimento da Estação de Testes do Centro de Fontes Renováveis de Energia - Aumentar a a 

capacidade e fornecer segurança.
Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

CTC - FAT CRR Projeto de Paisagismo - Possibilitar espaços externos adequados a funcionários e estudantes. Ampl/Reeq UERJ Não 17.000               

CTC - FAT CRR Projeto do Totem de Identificação - Proporcionar visibilidade e sinalização da Unidade. Ampl/Reeq UERJ Não 3.000                  

CTC - FAT CRR
Projeto Proposto para o Prédio 34 - Departamento de Matemática, Física e Computação (DMFC) -  Implementação 

de novas salas de aula, salas de professores e laboratórios.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.000.000          
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CTC - FAT CRR
Projeto proposto para o Prédio 04 - Departamento de Engenharia de Produção (DENP) - Implementação de novas 

salas de aula, salas de professores, laboratórios, centro de convivência e sala de aprendizagem colaborativa.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.118.578          

CTC - FAT CRR
Obras de expansão da Incubadora de Empresas Sul Fluminense/CRR permitindo - Cumprimento de legislação 

vigente para atendimento  a portadores de necessidades especiais.
Ampl/Reeq UERJ Não 135.000             

CTC - FAT CRR Projeto de Modificação do Layout da Administração do Campus - Adequação dos ambientes de trabalho. Ampl/Reeq UERJ Não 774.186             

CTC - FAT CRR Projeto de Cobertura da Portaria - Adequação dos ambientes de trabalho. Ampl/Reeq UERJ Não 155.727             

CTC - FAT CRR
Área de Convivência (próximo ao prédio 18 - Administração) - Proporcionar o primeiro espaço de convivência do 

Campus.
Ampl/Reeq UERJ Não 333.000             

CTC - FAT CRR Entrada principal: Estacionamento externo, arruamento, ponto de onibus Ampl/Reeq UERJ Não 375.960             

CTC - FAT CRR
Projeto de instalação de Copa – Prédio 24 (FAT) – 1°, 2°, 3° pavimentos - Fornecer espaço adequado para todos os 

funcionários do Campus e da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 61.320               

CTC - FAT CRR Projeto Topográfico de todo o Campus Ampl/Reeq UERJ Não 67.703               

CTC - FAT CRR Projeto de Acessibilidade 2: Calçadas internas, Iluminação de Calçadas, Travessias de rua e rebaixos de meio-fio. Ampl/Reeq UERJ Não 514.250             

CTC - FAT CRR Acesso II - Segundo acesso ao Campus, numa possível expansão do Campus Ampl/Reeq UERJ Não 352.000             

CTC - FAT CRR Projeto de área de convivência 2-2º Pav. (Prédio FAT) Ampl/Reeq UERJ Não 118.388             

CTC - FAT CRR Centro das Águas - Laboratórios que aumentam a capacidade da Unidade em pesquisa, ensino e extensão. Ampl/Reeq UERJ Não 466.911             

CTC - FAT CRR Projeto de Adequação do Lazer (Clubinho, Vestiários, Churrasqueira, Quadra coberta) Ampl/Reeq UERJ Não 476.113             

CTC - FAT CRR Smart Tv Led 32" Samsung Hd Hdmi Usb - 2 unidades - Para divulgação de avisos interativos com a comunidade FAT Ampl/Reeq UERJ Não 2.198                  

CTC - FAT CRR
Capela de fluxo laminar classe II B2 - Para manipulação de material microbiológico. Necessário para disciplinas da 

graduação e projetos na área de microbiologia
Ampl/Reeq UERJ Não 41.457               

CTC - FAT CRR
Espectrofotômetro Infra-vermelho por transformada de Fourier, marca Shimadzu modelo IRTracer-100  - Para uso 

na graduação e pesquisa. Equipamento multiusuário.
Ampl/Reeq UERJ Não 250.390             

CTC - FAT CRR
Lousa 200 x 120 cm - 05 unidades - Atender a demanda e modernização do Departamento de Mecânica e Energia, 

composta por quinze Docentes
Ampl/Reeq UERJ Não 2.100                  

CTC - FAT CRR
Balança analítica - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório de Processamento 

Polimérico
Ampl/Reeq UERJ Não 6.000                  

CTC - FAT CRR
Torno mecânico de bancada 140 x 250 x 220 V (TURNER 140V Top Tech)  - 01 unidade - Para a criação do 

Laboratório de Usinagem para curso Eng. Mecânica da FAT
Ampl/Reeq UERJ Não 4.600                  

CTC - FAT CRR
Furadeira de bancada 13 CV Pratika Schulz - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no 

Laboratório Materiais e Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 552                     

CTC - FAT CRR
Compressor 10 pés, 100L, 140 libras, 2HP, Schulz - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no 

Laboratório Materiais e Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 1.730                  

CTC - FAT CRR
Estufa de secagem 10 L SX 450 - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório 

Materiais e Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 1.190                  

CTC - FAT CRR
Paquímetro universal mitutoyo 150mm - 03 unidades - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório 

Materiais e Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 750                     

CTC - FAT CRR
Forno Mufla 1200oC - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório Materiais e 

Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 6.720                  

CTC - FAT CRR
Impressora 3D FDM - 02 unidades - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório Materiais e 

Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CTC - FAT CRR
Banho de Limpeza Ultrassom - 01 unidade - Desenvolver atividades de Ensino e Pesquisa no Laboratório Materiais 

e Processos
Ampl/Reeq UERJ Não 1.660                  

CTC - FAT CRR

Computador Torre Dell XPS-8930-M55 9ª Geração Intel Core i7 8GB 1TB GeForce GTX 1650 Windows 10 - Bivolt  + 

Monitor ou equipamento similar - 03 unidades - Atender a demanda da Área Térmica e de Fluidos composta por 

cinco Docentes na área de simulação numérica

Ampl/Reeq UERJ Não 24.000               

CTC - FAT CRR
Inversor de frequência WEG (CFW500 220v trifasico 3cv) - 01 unidade - Atividade de Ensino em 

Pneumática/Automação no Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 1.169                  

CTC - FAT CRR
CLP WEG (CLW-02 20VR-D 3RD Clic02 24Vcc) - 01 unidade - Atividade de Ensino em Pneumática/Automação no 

Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 1.165                  

CTC - FAT CRR
Sensor indutivo Metaltex (saida 0 a 10v) - 02 unidades - Atividade de Ensino em Pneumática/Automação no 

Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 540                     
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CTC - FAT CRR
Compressor de Ar (SCHULZ MSV 20 MAX/250) - 01 unidade - Atividade de Ensino em Pneumática/Automação no 

Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 6.749                  

CTC - FAT CRR
Motor Eletrico mono 1cv de corrente alternada 127/220 v - 04 unidades - Atividade de Ensino em 

Pneumática/Automação no Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 1.920                  

CTC - FAT CRR
Vacuômetro (Escala de -7 PSI a +7 PSI (Rosca 1/4'')) - 02 unidades - Atividade de Ensino em Hidráulica no 

Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 254                     

CTC - FAT CRR
Bomba centrífuga 0,33 cv – monofásica (Experimento de circuito em série em paralelo) - 03 unidades - Atividade 

de Ensino em Hidráulica no Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 1.161                  

CTC - FAT CRR

Manômetro de Alta Pressão (Escala principal: 0~400 BAR; Escala secundária: 0~5800 PSI; Diâmetro: 68MM; Rosca: 

1/4'' NPT; Saída: Vertical; Caixa: Aço inox) - 05 unidades - Atividade de Ensino em Hidráulica no Laboratório 

Motores, Hidráulica e Pneumática

Ampl/Reeq UERJ Não 420                     

CTC - FAT CRR

Manômetro de Baixa Pressão (Escala: 0 - 4 Bar / 0 - 60 Psi; Diâmetro: 63mm; Rosca: 1/4 "" Bsp; Saída inferior ( 

Vertical ); Caixa em Inox; Com Glicerina; Dupla Escala Bar e Psi) - 04 unidades - Atividade de Ensino em Hidráulica 

no Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática

Ampl/Reeq UERJ Não 284                     

CTC - FAT CRR
Densímetro (Escala de 800 a 900 kg/m³) - 01 unidade - Atividade de Ensino em Motores no Laboratório Motores, 

Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 99                       

CTC - FAT CRR
DINAMÔMETRO DE ROLO - 01 unidade - Atividade de Ensino em Motores no Laboratório Motores, Hidráulica e 

Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 98.520               

CTC - FAT CRR
Guincho Hidráulico (RIBEIRO-RG0005 - 1 T com Rodas de PU) - 01 unidade - Atividade de Ensino em Motores no 

Laboratório Motores, Hidráulica e Pneumática
Ampl/Reeq UERJ Não 1.699                  

CTC - FAT CRR Termomêtro laser digital - 02 unidades - Desenvolvimento didático no Laboratório de Fenômenos de Transporte Ampl/Reeq UERJ Não 1.070                  

CTC - FAT CRR Rotâmetro - 02 unidade - Desenvolvimento didático no Laboratório de Fenômenos de Transporte Ampl/Reeq UERJ Não 650                     

CTC - FAT CRR
Anemometro digital de fio quente 0- 30m/s (Anemômetro de Fio Quente - AK833) - 01 unidade - Desenvolvimento 

didático no Laboratório de Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 1.053                  

CTC - FAT CRR
Termo-Anemômetro Digital 0-30m/s (Omega HHF-SD1) - 01 unidade - Desenvolvimento didático no Laboratório de 

Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 4.080                  

CTC - FAT CRR
Psicrometro Digital (Infravermelho Extech HD500) - 01 unidade - Desenvolvimento didático no Laboratório de 

Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 3.850                  

CTC - FAT CRR
Fonte 1000W AC Power Source (300V, 12A) Frequency: 47-63Hz (Fonte de potência corente contínua)  - 01 

unidade - Desenvolvimento didático no Laboratório de Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 30.450               

CTC - FAT CRR
Painel Fotovoltaico ( 60Wp) (Sinosola SA60-36P)  - 01 unidade - Desenvolvimento didático no Laboratório de 

Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 261                     

CTC - FAT CRR
Bateria Estacionária (70ah) (Centrium Energy Df-1000 Freedom 12v) - 01 unidade - Desenvolvimento didático no 

Laboratório de Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 356                     

CTC - FAT CRR
Controlador de carga Epever XTRA 2210N (MPPT 12/24V 20A) - 01 unidade - Projeto da Placa Fotovoltaica do 

Laboratório de Fenômenos de Transporte 
Ampl/Reeq UERJ Não 650                     

CTC - FAT CRR
Bateria Estacionaria 12v (Heliar Freedom DF1000(70Ah/60Ah)) - 08 unidades - Projeto da Placa Fotovoltaica do 

Laboratório de Fenômenos de Transporte 
Ampl/Reeq UERJ Não 4.480                  

CTC - FAT CRR
Inversor 24v/110v (Luck Amazonia 1000W) - 01 unidade - Projeto da Placa Fotovoltaica do Laboratório de 

Fenômenos de Transporte 
Ampl/Reeq UERJ Não 232                     

CTC - FAT CRR
Conjunto coletor Solar, composto por 02 reservatórios, modulo de tubos e aquecedor acoplado - 01 unidade - 

Projeto da Placa Fotovoltaica do Laboratório de Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 9.540                  

CTC - FAT CRR
Inversor de frequência (WEG CFW500 220v trifasico 3cv) - 01 unidade - Projeto do Túnel de Vento do Laboratório 

de Fenômenos de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 1.169                  

CTC - FAT CRR
Fonte 24VDC (trilho DIN , 24Vcc2.5 a 3A) - 02 unidades - Projeto do Túnel de Vento do Laboratório de Fenômenos 

de Transporte
Ampl/Reeq UERJ Não 380                     

CTC - FAT CRR Bancadas multiuso - 04 unidades - Mobiliário para a Ofinica BAJA e o Laboratório de Mecânica dos Sólidos Ampl/Reeq UERJ Não 3.500                  

CTC - FAT CRR
Prensa hidráulica manual - 01 unidade - Trabalho como atuador de força nos ensaios mecânicos (Laboratório de 

Mecânica dos Sólidos)
Ampl/Reeq UERJ Não 1.500                  

CTC - FAT CRR
Células de carga (100 kg) - 02 unidades - Medidas de cargas nos ensaios mecânicos (Laboratório de Mecânica dos 

Sólidos)
Ampl/Reeq UERJ Não 680                     

CTC - FAT CRR
Células de carga (1000 kg) - 02 unidade - Medidas de cargas nos ensaios mecânicos (Laboratório de Mecânica dos 

Sólidos)
Ampl/Reeq UERJ Não 800                     

CTC - FAT CRR
Células de carga (5000 kg) - 02 unidades - Medidas de cargas nos ensaios mecânicos (Laboratório de Mecânica dos 

Sólidos)
Ampl/Reeq UERJ Não 1.400                  

CTC - FAT CRR Compressor de ar - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  
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CTC - FAT CRR Furadeira de coluna - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 1.500                  

CTC - FAT CRR Máquina de solda - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 600                     

CTC - FAT CRR Dobradeira de tubo hidráulica - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

CTC - FAT CRR Torno de bancada - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CTC - FAT CRR Carro com 136 ferramentas Tramontina - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CTC - FAT CRR Kit Micro Retífica C/ 174 Acessórios - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CTC - FAT CRR Esmerilhadeira Lixadeira - 01 unidade - Fabricação e montagem do BAJA (Oficina BAJA) Ampl/Reeq UERJ Não 300                     

CTC - FAT CRR Conjunto de Molas - 4 unidades -  A unidade precisa para uniformizarmos as aulas de laboratório de graduação. Ampl/Reeq UERJ Não 476                     

CTC - FAT CRR
Polia Raiada com Presilha - Experimentos de mecânica tornam-se mais sofisticados com a utilização destas polias 

para a análise das Leis de Newton na prática.
Ampl/Reeq UERJ Não 436                     

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Carga-Massa do Elétron - Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade 

de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 58.716               

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Calorímetro com Resistência  -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da 

capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 676                     

CTC - FAT CRR

Kit Experimental Gerador de Ondas Estacionárias - Um experimento necessário no laboratório de Física II sobre 

ondulatória que no atual momento não possuímos.  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da 

capacidade de ensino da Unidade.

Ampl/Reeq UERJ Não 6.236                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Acústica e Ondas para laboratórios de Física -  Aprimoramento dos experiementos de física e 

aumento da capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 5.316                  

CTC - FAT CRR
Conjunto de Diafragmas para laboratórios de Física -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da 

capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 285                     

CTC - FAT CRR
Par de Folhas Polarizadoras para laboratórios de Física -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento 

da capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 375                     

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Looping - Suporte as atividades dos laboratórios de Física -  Aprimoramento dos experiementos 

de física e aumento da capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.460                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Módulo de Elasticidade em Barras -Suporte as atividades dos laboratórios de Física -  

Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 5.716                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Lançamento de Projéteis -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade 

de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 5.000                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Viscosímetro de Stokes -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade 

de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 15.000               

CTC - FAT CRR
Mesa para Espectros Magnéticos -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade de 

ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 2.200                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Capacitor de Placas Paralelas -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da 

capacidade de ensino da Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 4.554                  

CTC - FAT CRR
Kit Experimental Oersted -  Aprimoramento dos experiementos de física e aumento da capacidade de ensino da 

Unidade.
Ampl/Reeq UERJ Não 1.080                  

CTC - FAT CRR
Software Solid Works / Introdução de conhecimentos básicos para desenhos em 2D e 3D - Atualização das 

ementas dos cursos de engenharia.
Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CTC - FEN

Atualização de laboratórios de informática de uso comum aos alunos da FEN (32 laboratórios com a conversão de 

12 salas, 8 a cada ano, 2021 ate 2024) com adequção às novas metodologias didáticas e a realidade do ensino com 

intermediação tecnológica - 8 laboratórios por ano

Ampl/Reeq UERJ Não 2.156.000          

CTC - FEN
Atualização de salas de aula de uso comum aos alunos da FEN (40 salas, 10 a cada ano, 2021 ate 2024) com 

adequção às novas metodologias didáticas - 10 salas por ano
Ampl/Reeq UERJ Não 415.000             

CTC - FEN
Estudio para gravação e pós produção de aulas para apoio ao ensinho com intermediação tecnológica com 

previsão de aumento de capacidade no ano seguinte
Ampl/Reeq UERJ não 35.000               

CTC - FEN Recuperação 12 secretarias e salas administrativas Ampl/Reeq UERJ não 111.000             

CTC - FEN
Recuperação dos corredores, 14 banheiros e áreas de uso comum, bem como intra estrutura elétrica de 

atendimento às salas de aula, laboratórios e salas administrativas
Ampl/Reeq UERJ não 220.000             

CTC - FEN/CARTO

Modernização do Laboratório de Engenharia Cartográfica (LECAR): suporte à formação dos alunos de graduação 

em Engenharia Cartográfica e a projetos acadêmicos na área de posicionamento geodésico de precisão 

desenvolvidos no Departamento

Ampl/Reeq UERJ não 72.830               
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CTC - FEN/CARTO
Modernização do Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (LFSR): suporte à formação dos alunos 

de graduação em Engenharia Cartográfica e a projetos acadêmicos desenvolvidos no Departamento
Ampl/Reeq UERJ não 231.541             

CTC - FEN/DCCT
APOIO ÀS ATIVIDADES DO GRUPO DE PRÁTICAS PERICIAIS – GPP/UERJ ligado ao Laboratório de Tecnologia, 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (LABTAUE)/DCCT
Ampl/Reeq UERJ 60.000               

CTC - FEN/DESMA

Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Engenharia Sanitária (LES / DESMA) como demanda atender as 

diferentes disciplinas obrigatórias dos diversos cursos de graduação da Faculdade de Engenharia. Para isto alguns 

equipamentos devem ser adquiridos (Balança analítica, Espectrofotômetro UV/VIS, Medidor de OxigÊnio 

Dissolvido com sensor para DBO, Digestor de DQO).

Ampl/Reeq UERJ não 61.000               

CTC - FEN/DESMA

Implantação do Laboratório de Hidráulica e Hidrologia Aplicada (LABHIDRO), do Departamento de Engenharia 

Sanitária e do Meio Ambiente (DESMA), com vistas de atendimento às disciplinas de Instalações Hidráulicas I, 

Instalações Hidráulicas II, Hidráulica Aplicada e Hidrologia, Hidrologia e Climatologia, Obras Hidráulicas, Hidráulica 

1, Hidráulica 2, Hidráulica Teórica, Hidrologia Aplicada para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e 

Sanitária e Engenharia Cartográfica. Estimam-se atender mais de 200 estudantes em atividades laboratoriais de: 

sistemas hidráulicos prediais, cargas hidráulicas, aparelhos sanitários, reservatórios, bombas hidráulicas, medições 

de vazões, canais hidráulicos, bacias hidrográficas, simulações experimentais, água de chuva, telhado verde, 

consumo de água etc.

Ampl/Reeq UERJ sim 95.000               

CTC - FGEL Veículo Van Sprinter 516 CDI Mercedes Benz Ampl/Reeq UERJ Não 209.000             

CTC - FGEL Peça (fonte HBO 100W) para microscópio de fluorescência 2028-A Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CTC - FGEL Obra para reformar a Litoteca Laboratório LGPA Ampl/Reeq UERJ Não 28.500               

CTC - FGEL Ar condicionado janela - Springer Silentia eletronico 18.000 Btus Ampl/Reeq UERJ Não 18.400               

CTC - FGEL Mobiliário para salas de aulas e secretarias (carteiras, mesas, armarios, etc) Ampl/Reeq UERJ Não 27.000               

CTC - FGEL Projetor multimidia - EPSON - modelo Powerlite X41+ Ampl/Reeq UERJ Não 14.000               

CTC - FGEL Computador Desktop DELL c/ monitor 21,5" Ampl/Reeq UERJ Não 42.900               

CTC - FGEL Impressora laser - HP Laserjet mono Ampl/Reeq UERJ Não 1.850                  

CTC - FGEL Impressora multifucional - EPSON Ecotank colorida Ampl/Reeq UERJ Não 4.800                  

CTC - FGEL Softwares diversos Ampl/Reeq UERJ Não 76.500               

CTC - FGEL Instalação de sistema de condicionador de ar p/ laboratórios Ampl/Reeq UERJ Não 18.000               

CTC - FGEL Veículo Toyota Hilux Cabine Dupla STD Power Pack 4×5 Ampl/Reeq UERJ Não 158.000             

CTC - FGEL Bússola de Estrato tipo Clar – BREITHAUPT modelo Gekom (Germany) Ampl/Reeq UERJ Não 27.500               

CTC - FGEL GPS portáil - GARMIN - modelo eTREX 20x Ampl/Reeq UERJ Não 24.600               

CTC - IME 30 computadores intel i7 - 1 TH-Laboratório p/ Matemática-sala 6139 Ampl/Reeq UERJ Não 75.000               

CTC - IME 1 projetor Epson Power Lite X 39 Ampl/Reeq UERJ Não 2.800                  

CTC - IME  1 computador All in One Lenovo i5 - 1TH Ampl/Reeq UERJ Não 4.400                  

CTC - IME 1 impressora multifuncional Brother DCP L2540dw Ampl/Reeq UERJ Não 1.400                  

CTC - IME 1 impressora HP deskjet GT 5822 Ampl/Reeq UERJ Não 1.000                  

CTC - IME 1 projetor portatil Ampl/Reeq UERJ Não 400                     

CTC - IME
Manutenção das eletrocalhas que passam por shafts de águas pluviais no LCC(que apresentam vazamento de água 

em situação de chuva forte)
Ampl/Reeq UERJ Não 2.000                  

CTC - IME Substituição das persianas da sala 6018-D Ampl/Reeq UERJ Não 900                     
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CTC - IME Aquisição de suporte para TV e para dois projetores no LCC Ampl/Reeq UERJ Não 450                     

CTC - IME Aquisição de mouse e teclado com fio, 5 kits Ampl/Reeq UERJ Não 750                     

CTC - IME Reposicionamento das câmeras do LCC no corredor e instalação de dispositivos de IoT nas eletrocalhas do LCC Ampl/Reeq UERJ Não 500                     

CTC - IME Projeto para adequação da rede elétrica do LABIME Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Os laboratórios didáticos do Instituto de Física atendem a uma gama de disciplinas experimentais nos cursos de 

graduação em Física (bacharelado e licenciatura) do Instituto, Ciência da Computação, Engenharias, Física, 

Geologia, Matemática, Oceanografia, Química e Ciências Biológicas (aproximadamente 600 alunos/semestre). Os 

equipamentos/materiais atualmente disponíveis são bastante antigos e desatualizados tecnologicamente. 

Portanto, é urgente aportar recursos em infraestrutura e modernização dos equipamentos nos laboratórios 

didáticos de graduação do instituto de Física, de modo que tenhamos condições de oferecer um ensino moderno e 

de qualidade para os nossos alunos, e além disso, permitindo aumentar o número de alunos por turma atendidos 

em cada laboratório.

Des Pesq. e Ext. Não 1.637.300          

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

equipamento de informática A melhoria da infraestrutura de informática dos Laboratórios de Física que 

necessitam de um suporte Computacional para desenvolverem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão é 

uma necessidade imperiosa. O laboratório de Física computacional é um laboratório de ensino do Instituto de 

Física Armando Dias Tavares cuja função é oferecer suporte ao Instituto no que tange o oferecimento de 

disciplinas de graduação e pós-graduação strictu sensu com foco na formação tecnológica em computação. A 

importância dos laboratórios de informática dentro da grade de formação em Física (graduação e pós-graduação) 

na ênfase tecnológica, pelo atendimento aos alunos anualmente (100 alunos/ano), pelas atividades 

complementares que tem sido realizadas no Instituto anualmente que tem no laboratório um suporte particular 

como a Escola da Pós-graduação em Física, Semana da Física (graduação) e projeto de extensão com oferecimento 

de minicursos, faz-se necessária a manutenção da infraestrutura de computadores e lógica. 

Ampl/Reeq UERJ Não 399.750             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Equipamentos e material Permanente laboratório de pesquisa - Atualização e modernização do laboratório do 

projeto HEPGrid (cinco servidores de alto desempenho para processamento de dados científicos em gabinete para 

rack, quatro computadores para administração dos sistemas)

Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Melhoria da infraestrutura de climatização de laboratórios didáticos , salas de aulas, laboratórios de pesquisa de 

forma que a qualidade do ambiente impacta no ensino/aprendizagem e na pesquisa.
Ampl/Reeq UERJ Não 115.200             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Equipamentos e material permanente - Melhoria , modernização e expansão da infraentrutura de ethernet, rede 

elétrica, hidraulica, telefonia e segurança do Instituto de Física 
Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

obras e instalações - Melhoria , modernização e expansão da infraentrutura de ethernet, rede elétrica, hidraulica e 

telefonia do Instituto de Física 
Ampl/Reeq UERJ Não 323.000             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

equipamentos e material permanente -  Melhoria  da infraentrutura e modernização da Oficina Mecânica do 

Instituto de Física de forma a ser atuante em todo as demandas relacionasda aos laboratórios de Ensino, pesquisa 

e extensão.

Ampl/Reeq UERJ Não 30.500               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

equipamentos e material permanente - Melhoria  da infraentrutura e modernização da Oficina 

Eletrônica/Informática do Instituto de Física de forma a ser atuante em todo as demandas relacionasda aos 

laboratórios de Ensino, pesquisa e extensão.

Ampl/Reeq UERJ Não 17.200               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT
Mobiliario - Aquisição de mobiliário para atividades acadêmicas e administrativas(Cadeiras, armários e mesas) Ampl/Reeq UERJ Não 97.350               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Melhoria da infraestrutura de climatização da Direção, Coordenação de graduação e secretaria de forma melhorar 

o ambiente de trabalho e consequentemente o atendimento aos alunos e docentes.
Ampl/Reeq UERJ Não 16.400               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Melhorias na infraestrutura de Informatização  Direção, Coordenação de Graduação e Secretaria permitindo, 

assim, a ampliação da capacidade de atendimento de alunos e docentes.
Ampl/Reeq UERJ Não 76.114               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Obras e instalações - Reorganização de espaços físicos na Secretaria do Instituto de Física para a  ampliação da 

capacidade de atendimento de alunos e docentes. Ampliação no número de salsas de aulas com a reoorganização 

do espaço físico no  Bloco E do Instituto de Física.

Ampl/Reeq UERJ Não 22.000               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Equipamento e Material permanente - Controle de acesso  e segurança de todo o Instituto de Física e PPGF - dois 

kits com 16 Câmeras de Segurança Full HD 1080p Intelbras VHD 3230 G4 + DVR Intelbras Full HD 16 Ch + Acessórios
Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Melhoria de infraestrutura computacional dos laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Física do Instituto de Física
Ampl/Reeq UERJ Não 201.000             
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CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

Os equipamentos de informática adquiridos deverão proporcionar um  aumento do número de alunos usuários do 

laboratório de ensino de Geografia- LABGEO, Laboratório de modelagem. Aumentando a capacidade de 

atendimento para atividades de extensão, pesquisa e aulas práticas de disciplinas obrigatórias. A nova estrutura de 

laboratórios do IGEOG possibilitará trabalhar com novas metodologias relacionadas a modelagem climática, 

cenários, e etc.

Ampl/Reeq UERJ Não 236.606             

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

Obras relacionadas a estruturação elétrica serão necessárias para que os computadores funcionem plenamente 

nos novos mobiliários do laboratório. Tais obras são necessárias devido ao longo tempo de existência da rede 

elétrica.

Ampl/Reeq UERJ Não 82.000               

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

Os equipamentos desta rubrica permitirão obter dados climáticos, a partir da estação meteorológica, estabelcer 

novas rotinas nos laboratórios, bem como ampliar a segurança para docentes e discentes nestes espaços. 
Ampl/Reeq UERJ Não 151.902             

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

Reforma das instalações hidráulicas incluindo registros, tanques, torneiras e instalações do destilador de água. 

Revisão da alvenaria incluindo bancadas e pintura geral. Objetivo: melhoria das condições de funcionamento do 

laboratório, possibilitando a utilização adequada das bancadas, do destilador, dos tanques e torneiras, propiciando 

condições mais apropriadas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Equipamento multiusuário. Fonte 

de consulta: ELÉTRICA.COM Instalações e Reformas Elétricas (CNPJ:11.277.913/0001-76)

Ampl/Reeq UERJ Não 10.000               

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

O novo mobiliário irá permitirá uma readequação do espaço físico para receber os novos computadores e maior 

quantidade de usuários em todas as instalações do IGEOG. Com a descida do curso de Turismo para o campus 

Maracanã torna-se importante adquirir novos mobiliários.

Ampl/Reeq UERJ Não 90.088               

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG
Equipamentos para atendimento de secretaria e utilização em laboratórios. Ampl/Reeq UERJ Não 17.061               

CTC - IPRJ Construção de uma subestação de eletricidade para o Campus Ampl/Reeq UERJ Não 750.000             

CTC - IPRJ Obras de adequação do espaço físico Ampl/Reeq UERJ Sim 5.000.000          

CTC - IPRJ
Aquisição de equipamentos e mobiliário para os Laboratórios de Ensino, Oficina Mecânica, Incubadora de 

Empresas, dentre outras atividades acadêmicas e administrativas
Ampl/Reeq UERJ Não 3.000.000          

CTC - IPRJ Laboratório de prototipagem em odontologia para atendimento de pacientes carentes Ampl/Reeq UERJ Não 700.000             

CTC - IPRJ Laboratório multi-usuário de prototipagem no Instituto Politécnico da UERJ Ampl/Reeq UERJ Não 100.000             

CTC - IPRJ Alocação de docentes efetivos Ampl/Reeq UERJ Sim 2.000.000          

CTC - IPRJ Alocação de servidores técnico-administrativos Ampl/Reeq UERJ Sim 700.000             

CTC - IPRJ Obras de recuperação do parque esportivo e centro de convenções e convivência Ampl/Reeq UERJ Sim 2.000.000          

CTC - IQ

Reforma dos banheiros dos terceiro e quarto andares do Instituto de Química do PHLC. Esta reforma envolve a 

troca de vasos sanitários, troca das instalações elétricas e hidráulicas, boxes individuais, troca de pisos, tetos 

rebaixados, revestimento de parede

Ampl/Reeq UERJ Não 120.000             

CTC - IQ

Reforma das instalações elétrica, hidráulica e civil dos laboratórios de graduação correspondente aos 

departamentos da unidade IQ, visando melhor atender aos alunos de graduação. Esses laboratórios apresentam 

instalações elétricas precárias, das quais saem faíscas de algumas tomadas quando equipamentos são ligados, 

apresentam azulejos quebrados, que podem machucar os alunos, apresentam pias rachadas, o que leva a uma 

utilização inadequada das mesmas, apresentam armários e gavetas que emperram, e dificultam sua utilização, 

além de sistema de exaustão que não está funcionando adequadamente. Tais problemas têm demandado diversas 

aberturas de chamado para correção paliativa dos mesmos. Como exemplo, uma tomada de aparelho de ar-

condicionado já pegou fogo mais de uma vez. Outro exemplo é a capela de exaustão, que mesmo após diversos 

chamados, continua sem funcionar. Uma reforma generalizada trará segurança aos nossos alunos e servidores, 

além de trazer segurança ao patrimônio da UERJ. Reforma das bancadas dos laboratórios. Reforma no Payol do 

laboratório de ensino 323  (10 m2), Alocação de espaço (mezanino) no laboratório de ensino 324 (50 m2)

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CTC - IQ
Ampliação civil de salas para professores a partir da divisão de uma sala existente e criação de mezaninos visando 

aumentar o espaço disponível para professores.
Ampl/Reeq UERJ Não 60.000               

CTC - IQ Instalação de Gás Combustível nos Laboratórios de Ensino do Instituto de Química Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               
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CTC - IQ

Equipamentos para o Instituto de Química visando atender os laboratórios do ensino de graduação dos sete 

departamentos da unidade (Destilador Atmosférico manual, Fonte de corrente contínua, Destilador de água, 

Banho cinemático,  Medidor Multiparâmetro para Análise de Água: Turbidez, Cl2, pH, Fe, I e Ácido cianúrico, jar 

test, mufla, ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM TEMPERATURA DE TRABALHO +5 ATÉ 250°C REF SSD 

/ ESTUFA DIGITAL DE EST E SEC 150 LITROS,  59X49X50CM(A-L-P) SSD-150L, Banho ultratermostático Quimis (-20 - 

+ 120C), Bomba dosadora,  3 AGITADOR MECÂNICO DIGITAL INDICADO PARA AGITAR ATÉ 20 LITROS VELOCIDADE 

120 A 2000RPM REF 715WS FISATOM, 3 Agitador magnético com aquecimento IKA C-MAG HS7,  MD0024:  

BANCADA DE REATORES QUÍMICOS | Batelada - CSTR - Tubular, MD0042:  BANCADA DE EXTRAÇÃO | Líquido - 

Líquido e Sólido - Líquido, Batelada - Semi Contínua - Contínua, MD0046: BANCADA DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

GRAULOMÉTRICA, Motor de capela (trifásico) + instalação,  Placa de agitação e aquecimento, Bomba de vácuo,  

Centrífuga (4000 rpm, 10ml), Espectrofotômetro digital (190-1100 nm), Skids para  a disicplina de praticas de  

laboratório 1 e 2  a saber : 1. Bancada  de controlede processos TPNV(Temeratura. Pressão, nível e volume vazio). 

2 Bancada  dedestilação em regime estacionário com coluna de pratos perfurados, dowcorner , sistema de  Wi-Fi, 

Bombas de  1/2 HP

Ampl/Reeq UERJ Não 200.000             

CTC - IQ Aquisição de computadores Desktop + softwares + impressoras para atualização da secretaria e ensino do IQ Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CTC - IQ Manutenção de ar-condicionado parede e split de salas de aula, laboratórios de ensino e sala de professores Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

CTC - IQ Aquisição de ar condicionado split e parede para salas e laboratórios Ampl/Reeq UERJ Não 30.000               

CTC - IQ
Restauração/Reforma da Área Comum Interna do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha - Térreo, terceiro e quarto 

andares
Ampl/Reeq UERJ Não 500.000             

CTC - IQ
Reforma e readequação do Laboratório do Sub-solo para voltar a atender a disciplina de Desenvolvimento de 

Processos, ministrada no Curso de Engenharia Química.
Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               

CTC - IQ/DFQ

Reforma das instalações elétrica, hidráulica e civil dos laboratórios de pesquisa nas salas 300B, 300C, 300D, 401 e 

102 do PRHLC. Esses são os laboratórios de pesquisa do DFQ, e que precisam de investimento para aumentar a 

segurança laboratorial e patrimonial desses laboratórios, visando proteger alunos, servidores, e o patrimônio da 

UERJ. Em especial, reforma das instalações elétricas, sistema de refrigeração/ventilação, e reposicionamento de 

bancadas visando facilitar rotas de escape no caso de acidentes no laboratório.

Ampl/Reeq UERJ Não 100.000             

CTC - IQ/DFQ

Reforma das instalações elétrica, hidráulica e civil do laboratório de Termodinâmica Molecular e Aplicada 

(LaTeMA) a ser instalado no Edifício Pedro Ernesto (na rua Fonseca Teles), espaço esse já solicitado ao Instituto de 

Química. O LaTeMA é um laboratórios mais produtivos do Instituto de Química, e que necessita ampliar seu espaço 

físico para melhor atender às necessidades do grupo de pesquisa, que atende ao Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Química da UERJ, ao Programa de Recursos Humanos em Petróleo, Gás e Biocombustíveis da UERJ, e 

que está confinado em um espaço físico que não permite plena utilização do total de equipamentos de que o 

grupo dispõe. O coordenador do LaTeMA possui projeto FAPERJ aprovado com verba para arcar com os custos do 

projeto de reforma civil e de instalações, assim como adquirir móveis de laboratório. Assim, a verba solicitada 

permitirá a execução do projeto de reforma civil e de instalações.

Ampl/Reeq UERJ Não 99.990               

CTC - IQ/DQGI
Alocação de espaço (mezanino) no laboratório de ensino/pesquisa 323 (40 m2), Alocação de espaço (mezanino) no 

laboratório de pesquisa 314 (40 m2), Alocação de espaço (mezanino) no laboratório de pesquisa 407-B (10 m2)
Ampl/Reeq UERJ Não 11.700               

HUPE - HUPE Projeto de instalações de combate contra incêndio - Dotar o HUPE de sistema eficaz de combate a incêndio
Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 6.515.000          

HUPE - HUPE
Projeto de implantação do Centro de Controle do Câncer - CUCC - Primeira parte do projeto de implantação do 

Centro de Controle do Câncer 

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 4.300.000          

HUPE - HUPE
Projeto de estrutura da cozinha - Dotar o HUPE de cozinha industrial que atenda às necessidades de alimentação 

dos pacientes e acompanhantes

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 6.360.000          

HUPE - HUPE Projeto de reforma do laboratório central - Permitir a realização de um maior número de exames
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 3.500.000          

HUPE - HUPE Projeto de estrutura da Farmácia - Ampliar a capacidade de armazenagem de rémedios para atendimento ao HUPE
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 1.940.000          

HUPE - HUPE
Projeto de retrofit do prédio de Controle Radiológico - Retrofit de prédio existente visando resolver problemas de 

natureza estrutural para atendimento à população

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 3.450.000          

HUPE - HUPE Projeto de urbanização e acessibilidade - Dotar o HUPE de condições adequadas para o atendimento à população
Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 2.565.000          

HUPE - HUPE
Projeto de ampliação e reforma do Centro Cirúrgico - Já foram reformadas 10 salas do centro cirúrgico, restando 

as outras 10

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 3.500.000          

HUPE - HUPE Projeto de melhoria da infraestrutura das enfermarias - Melhorar as condições de atendimento às enfermarias
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 967.455             
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HUPE - HUPE Projeto de ampliação e reforma dos Ambulatórios - Reforma do prédio para atendimento ambulatorial
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 4.500.000          

HUPE - HUPE Projeto de reforma da pediatria - O prédio existente precisa de reforma para melhor atender à população
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 1.500.000          

HUPE - HUPE
Projeto de obras para construção de centro de referência em transplante -  Nefrologia - Obs.: A obra está sendo 

realizada com recursos vindos diretamente do FES por meio de descentralização de crédito orçamentário

Rec C. Univer 

de Saúde
Sim 8.973.200          

HUPE - HUPE Rede elétrica com nobreak e ligada ao gerador para evitar os problemas causados por falta de energia no prédio
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 100.000             

HUPE - HUPE Projeto para construção de prédio para integrar as atividades do Departamento de inifraestrutura
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 2.000.000          

HUPE - HUPE Projeto para tornar devidamente operacional a unidade coronariana do hospital
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 4.500.000          

HUPE - HUPE Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas de grande porte
Rec C. Univer 

de Saúde
Não 20.500.000        

HUPE - HUPE
Projeto de aquisição de equipamentos e sistemas de reposição continuada e melhoria da prestação de serviços 

nos seguintes setores

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 8.524.650          

PPC - PPC
Adequação  da infraestrutura elétrica para a instalação de parque de imagem e de sistemas de prontuário 

eletrônico.

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 1.700.000          

PPC - PPC

Aumento da capacidade de realização de cirurgias no centro cirúrgico da PPC com a abertura de 2 salas de cirurgia, 

considerando as novas normas de biosseguraça. Desta forma necessitaremos de 2 aparelhos de anestesia com 

monitor paramétrico, 4 aparelhos de desfibrilação e 2 mesas cirúrgicas.

Rec C. Univer 

de Saúde
Não 592.000             

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

OBRAS DE ADAPTAÇÃO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E MOBILIDADE ESPACIAL (CAAM)

- Inexitência de sala para a CAAM/PR4. 

- A Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) é  parte constituinte da administração central da UERJ, 

foi criada em 06 de Março pela  Resolução 04/2020 do Conselho Universitário da UERJ e pelo AEDA 017/2020,  é 

voltada especificamente para políticas estudantis, que visam a permanência com qualidade das/os discentes.

Ampl/Reeq UERJ Não 35.000               

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

CLIMATIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E MOBILIDADE ESPACIAL 

Ar Condicionado (gaveta) 21.000 BTU's Springer Midea - 2 Unid.
Ampl/Reeq UERJ Não 7.200                  

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A COORDENAÇÃO - (COMPUTADORES E IMPRESSORA)

- Necessidade de compra de equipamentos de informática para a nova Coordenação. 

- A equipe é composta por 4 servidores e visa atender as demandas de planejamento e ações voltadas à 

mobilidade e à alimentação dos estudantes.

Ampl/Reeq UERJ Não 22.500               

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CAAM

- Necessidade de compra de todo o mobiliário para a nova coordenação. Ampl/Reeq UERJ Não 8.000                  

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA 

FLIUMINENSE - FEBEF

- Ampliar a proposta de assistência alimentar para outras unidades externas com a construção de restaurante no 

campus da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBEF) para atender alunos de Graduação, além de 

professores e servidores técnicos administrativos.  

Ampl/Reeq UERJ 2.000.000          
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PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO INSTITUTO POLITÉCNICO - IPRJ

- Ampliar a proposta de assistência alimentar para outras unidades externas com a construção de restaurante no 

campus do Instituto Politécnico (IPRJ/UERJ) para atender alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado, além de 

professores e servidores técnicos administrativos.  

Ampl/Reeq UERJ 2.000.000          

PR4 - 

Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DO DAIAIE - obras na Sala 1059, 1º andar - Bloco 

F, em que se localiza o setor

- Setor novo criado junto como Departamento;

- Funções ampliadas e novas demandas de trabalho incluindo todos os alunos da UERJ (CAp, Graduação e Pós-

graduação);

Obras para atendimento de entrevistas aos alunos/candidatos ao vestibular;

- Organização do espaço para acomodação de mais servidores.

Ampl/Reeq UERJ Não 63.000               

PR4 - Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO PARA FFP

- Ampliar a proposta de assistência alimentar para outras unidades externas com a construção de restaurante no 

campus São Gonçalo (FFP/UERJ) para atender alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado, além de professores e 

servidores técnicos administrativos. 

- O campus da Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ) tem uma área de 44.000 m2, mas as instalações 

prediais ainda são insuficientes para comportar os 3.754 alunos de Graduação (com mais de 650 turmas em 

2020/1) e Pós-graduação, além dos 222 professores e 63 servidores técnicos administrativos (entre efetivos e 

contratados).  No campus existem dois prédios principais, onde se desenvolvem a quase totalidade das atividades 

acadêmico-administrativas. Conta, também, com o prédio principal (Bloco A), com salas de aula e auditório; o 

prédio do Bloco B (com salas de aulas e salas de pesquisa); o prédio de Cristal, onde se localizam a biblioteca, 3 

salas de pesquisa e uma sala de aula (que serão demolidas para ampliar o refeitório); o prédio do Bloco C, que é 

destinado prioritariamente às atividades de pós-graduação e pesquisa, cujo primeiro pavimento encontra-se em 

funcionamento e o segundo andar tem 4 salas de pesquisa em funcionamento, necessitando da obra de conclusão 

para receber os equipamentos e os usos do Prédio de cristal (primeiro pavimento) onde será construído o 

refeitório do restaurante universitário.

Ampl/Reeq UERJ Não 5.500.000          

PR4 - Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE INTERCAMPI

Obter os três veículos para auxiliar no transporte universitário intercampi para atender a um público diário 

estimado de 8.300 alunos. Entre os campi: UERJ – Sede – Maracanã (Rio de Janeiro) – Faculdade de Formação de 

Professores (São Gonçalo), UERJ – Sede – Maracanã (Rio de Janeiro) – Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense (Duque de Caxias), Faculdade de Tecnologia (Resende) e Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ).

Ampl/Reeq UERJ Não 900.000             

PR4 - Departamento de 

acolhida, saúde 

psicossocial e bem estar - 

DASPB/PR-4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O DASPB

 Em função da ampliação do espaço, faz-se necessária a aquisição do seguinte mobiliário: Quatro mesas 

retangulares para trabalho (R$ 2.000,00); Quatro cadeiras giratórias com braço (R$ 1400,00); Sofá dois lugares (R$ 

1.200,00); Duas poltornas (R$800,00); Dez cadeiras plásticas empilháveis ISO (R$ 800,00);  Armário de aço duas 

portas. (R$ 1500,00); Dois ar condicionados. (R$ 2.000,00); Um microondas (R$ 600,00); Um frigobar (R$ 1.500,00).

Ampl/Reeq UERJ Não 11.800               

PR4 - Departamento de 

acolhida, saúde 

psicossocial e bem estar - 

DASPB/PR-4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DASPB    

Necessidade de compra dos seguintes equipamentos de informática e periféricos:   Servidor em torre para 

armazenamento e compartilhamento em rede de arquivos ( R$ 7.000,00); Quatro computadores com seus 

respectivos periféricos (gabinete, monitor, teclado e mouse). (R$24.000,00); Tela de projeção portátil (R$ 400,00); 

Projetor multimídia.(R$3.000,00); Impressora Multifuncional Laserjet. (R$ 2.500,00); Impressora Deskjet (R$500,00)

Ampl/Reeq UERJ Não 37.400               

PR4 - Departamento de 

acolhida, saúde 

psicossocial e bem estar - 

DASPB/PR-4

OBRAS NA SALA DO DASPB (SALA PARA ACOLHIMENTOS/ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EM GRUPOS) 

Reforma na sala adminsitrativa e necessita da ampliação do espaço e, consequentemente, de obras de 

infraestrutura para a realização dos acolhimentos individuais e em grupo dos estudantes, de forma a manter o 

sigilo e privacidade dos atendimentos. 

Ampl/Reeq UERJ Não 142.000             
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO – Obras nas novas instalações – Salas no 2o andar central do Bloco 

F, já cedida pela Prefeitura do Campi, para instalação da Direção do DAIAIE e de seus respectivos setores 

Pedagógico e Administrativo.

- Departamento criado a partir da concepção da PR4, oriundo da Coordenadoria de Articulação e Iniciação 

Acadêmicas (CAIAC) e responsável pelo Programa de Iniciação Acadêmica (Proiniciar). 

Justificativas: 

- Ampliação do público-alvo: alunos cotistas da graduação, do CAP, pós-graduação e demais alunos da não reserva.

- Ampliação das equipes dos Setores de Apoio Acadêmico e de Apoio Administrativo, devido a novas demandas de 

trabalho e ampliação das ações já existentes.

- Melhor atendimento a todos os estudantes da UERJ.

Ampl/Reeq UERJ Não 142.000             

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS NOVAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA DIREÇÃO DO DAIAIE E SEUS SETORES 

PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, LOCALIZADAS NO 2º ANDAR, BLOCO F.

- Mobiliário atual muito ultrapassado e sucateado, com várias manutenções já realizadas e sem condições de 

mudança.

- Necessidade de padronização das mesas e cadeiras, atendendo às orientações de ergonomia.

- Aumento do contingente de servidores em cada setor, necessitando da aquisição de mobiliário para estes, o que 

justifica uma padronização ergonômica e estética.

Ampl/Reeq UERJ 41.800               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADO NO 1º 

ANDAR, SALA 1.059 - BLOCO F EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO.

- Mobiliário atual muito ultrapassado e sucateado, com várias manutenções já realizadas e sem condições de 

mudança.

- Necessidade de padronização das mesas e cadeiras, atendendo às orientações de ergonomia.

- Aumento do contingente de servidores em cada setor, necessitando da aquisição de mobiliário para estes, o que 

justifica uma padronização ergonômica e estética.

Ampl/Reeq UERJ 15.100               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA DIREÇÃO DO DAIAIE E DE 

SEUS SETORES PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, A SEREM INSTALADAS NA SALA DO 2O ANDAR - BLOCO F

- Computadores atuais obsoletos, com baixa capacidade de memória, que não comportam mais novos softwares e 

atualizações do Sistema Operacional.

- Impressora sem venda de cartucho/tonner no mercado.

- Aumento do contingente de servidores em cada setor, necessitando da aquisição de equipamentos de 

informática para estes, o que justifica uma padronização ergonômica e estética.

Ampl/Reeq UERJ 60.000               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SETOR DE SERVIÇO 

SOCIAL, LOCALIZADO NO 1º ANDAR, SALA 1.059 - BLOCO F EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DO ESPAÇO.

- Computadores obsoletos, com baixa capacidade de memória, que não comportam mais novos softwares e 

atualizações do Sistema Operacional.

- Impressora sem venda de cartucho/tonner no mercado.

- Aumento do contingente de servidores em cada setor, necessitando da aquisição de equipamentos de 

informática para estes, o que justifica uma padronização ergonômica e estética.

Ampl/Reeq UERJ 30.500               
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA DIREÇÃO DO 

DAIAIE E DE SEUS SETORES PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVOS, A SEREM INSTALADAS NAS SALAS DO 2º - BLOCO F.

- Os equipamentos atuais estão obsoletos e apresentam problemas no funcionamento, necessitando de 

manutenção constante.

- Necessidade de aquisição de novos equipamentos, considerando a ampliação das atividades dos setores, bem 

como a previsão de implantação de novas ações afirmativas e de assistência estudantil.

Ampl/Reeq UERJ 29.300               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SETOR DE 

SERVIÇO SOCIAL DO DAIAIE, LOCALIZADO NO 1º ANDAR, SALA 1.059 - BLOCO F.

- Computadores atuais obsoletos, com baixa capacidade de memória, que não comportam mais novos softwares e 

atualizações do Sistema Operacional.

- Impressora sem venda de cartucho/tonner no mercado.

- Aumento do contingente de servidores em cada setor, necessitando da aquisição de equipamentos de 

informática para estes, o que justifica uma padronização ergonômica e estética.

Ampl/Reeq UERJ 11.000               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA DAIAIE

- Obras necessárias de climatização e adequação de espaço físico, a ser designado pela Prefeitura do Campus 

Maracanã, para guarda de toda a documentação da DAIAIE que precisa ser preservada e armazenada por tempo 

determinado ou indeterminado.

- Necessidade de espaço adequado para o armazenamento e a gestão da documentação dos alunos ingressantes 

pela reserva de vagas, considerando os casos de denúncias de fraudes e de consulta à documentação apresentada 

para ingresso e para a reavaliação socioeconômica, bem como o aumento de demandas futuras e a inclusão de 

documentação dos programas de pós-graduação.

Ampl/Reeq UERJ Não 20.000               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SALA DE ARQUIVO

- Inexistência de computadores, impressora e scanner.

- Necessidade de digitalização de documentação, bem como de gestão documental tanto para fins de preservação 

e/ou descarte quanto de recuperação da informação.

Ampl/Reeq UERJ 18.500               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA SALA DE 

ARQUIVO DO DAIAIE

- Inexistência  de equipamentos que se fazem necessários ao acondicionamento correto dos documentos, bem 

como à necessidade de sua preservação e descarte.

- Necessidade de aquisição de novos equipamentos, considerando a necessidade de controle de temperatura e 

umidade da sala.

Ampl/Reeq UERJ 21.000               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA SALA DE ARQUIVO DO DAIAIE

- Inexistência  de mobiliário que se fazem necessários ao acondicionamento correto dos documentos, bem como à 

necessidade de sua preservação e descarte.

- Necessidade de aquisição de mobiliário adequado ao suporte documental específico a ser arquivado (papel).

Ampl/Reeq UERJ 65.600               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA SALA MULTIFUNCIONAL DA DAIAIE/PR4

- Obras necessárias de climatização e adequação de espaço físico, a ser designado pela Prefeitura do Campus 

Maracanã, para montagem de uma sala multifuncional, que será utilizada pelos departamentos da PR4, com 

administração da DAIAIE.

- Necessidade de espaço adequado para oferta de diferentes eventos educativos e acadêmicos, com novo formato 

de sala de aula e com recursos multimídias.

- Sala necessária para atender à oferta de oficinas e cursos em todos os turnos, uma vez que é difícil a oferta de 

nossas atividades pedagógicas para os alunos do turno noturno e matutino.

Ampl/Reeq UERJ Não 70.000               
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA MULTIFUNCIONAL DA DAIAIE/PR4

- Necessidade de espaço adequado para oferta de diferentes eventos educativos e acadêmicos, com novo formato 

de sala de aula e com recursos multimídias.

- Sala necessária para atender à oferta de oficinas e cursos em todos os turnos, uma vez que é difícil a oferta de 

nossas atividades pedagógicas para os alunos do turno noturno e matutino.

- Oferecer oportunidade para soluções educacionais que proporcionem diferentes formatos de sala para o 

processo ensino-aprendizagem.

Ampl/Reeq UERJ 30.200               

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SALA MULTIFUNCIONAL DA DAIAIE/PR4

- Necessidade de espaço adequado para oferta de diferentes eventos educativos e acadêmicos, com novo formato 

de sala de aula e com recursos multimídias.

- Sala necessária para atender à oferta de oficinas e cursos em todos os turnos, uma vez que é difícil a oferta de 

nossas atividades pedagógicas para os alunos do turno noturno e matutino.

- Oferecer oportunidade para soluções educacionais que proporcionem diferentes formatos de sala para o 

processo ensino-aprendizagem.

Ampl/Reeq UERJ 3.500                  

PR4 - Departamento de 

Articulação, Iniciação 

Acadêmica e de 

Assistência e Inclusão 

Estudantil - DAIAIE/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SALA MULTIFUNCIONAL DA DAIAIE/PR4:

- Necessidade de espaço adequado para oferta de diferentes eventos educativos e acadêmicos, com novo formato 

de sala de aula e com recursos multimídias.

- Sala necessária para atender à oferta de oficinas e cursos em todos os turnos, uma vez que é difícil a oferta de 

nossas atividades pedagógicas para os alunos do turno noturno e matutino.

- Oferecer oportunidade para soluções educacionais que proporcionem diferentes formatos de sala para o 

processo ensino-aprendizagem.

Ampl/Reeq UERJ 21.000               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE

- Necessidade de compra de todo o mobiliário para o novo órgão.
Ampl/Reeq UERJ Não 35.800               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE (COMPUTADORES, LAPTOP, IMPRESSORAS E 

DIGITALIZADORA)

- Necessidade de compra de equipamentos de informática para o novo órgão. 

- A equipe é composta atualmente por 3 assessores, pela Pró-reitora e um atendente, além da Coordenadoria de 

Assistência Alimentar e Mobilidade Espacial (CAAM), composta pela coordenadora e um chefe de serviço, 

totalizando, ao menos, 7 pessoas.  

Ampl/Reeq UERJ Não 38.500               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

CLIMATIZAÇÃO DO GABINETE 

- Ar Condicionado (gaveta) 21.000 BTU's Springer Midea - 4 Unid. Ampl/Reeq UERJ Não 14.400               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE

- Necessidade de compra de todo o mobiliário para o novo órgão. Ampl/Reeq UERJ Não 5.700                  

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO GABINETE

- Para a implementação de políticas e projetos de assistência estudantil em todos os campi da universidade, é 

necessária a aquisição de um carro de passeio para deslocamento de seu corpo administrativo pelos diversos 

municípios, a fim de otimizar as ações pertinentes.

Ampl/Reeq UERJ Não 50.000               
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO O DO 8º ANDAR, PARA USO DA PR4

- Laboratório utilizado prioritariamente pela Comissão de Análise Socioeconômica, conforme o calendário do 

Vestibular Estadual para as etapas de análise socioeconômica e interposição de recursos, bem como para demais 

Comissões ao longo do ano.

- Necessidade de obras de readequação do espaço, considerando o aumento de demandas futuras.

Ampl/Reeq UERJ Não 70.000               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO O DO 8º ANDAR, 

PARA USO DA PR4

- Laboratório utilizado prioritariamente pela Comissão de Análise Socioeconômica, conforme o calendário do 

Vestibular Estadual para as etapas de análise socioeconômica e interposição de recursos, bem como para demais 

Comissões ao longo do ano.

- Necessidade de equipamentos e material permanente inexistentes atualmente no Laboratório, essenciais para o 

desenvolvimento do trabalho, evitando deslocamento de equipamentos dos setores da DAIAIE e da PR4, quando 

houver a formação das Comissões, como acontece atualmente.

Ampl/Reeq UERJ 17.200               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO O DO 8º ANDAR, PARA USO DA 

PR4

- Inexistência de computadores e impressora.

- Necessidade de equipamentos disponíveis na sala, para que não seja necessário a transferência dos 

equipamentos de uso diário pela Equipe que utilizará o laboratório.

Ampl/Reeq UERJ 8.500                  

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO O DO 8º ANDAR, PARA USO DA PR4

- Laboratório utilizado prioritariamente pela Comissão de Análise Socioeconômica, conforme o calendário do 

Vestibular Estadual para as etapas de análise socioeconômica e interposição de recursos, bem como para demais 

Comissões ao longo do ano.

- Necessidade de mobiliário adequado  ao uso do Laboratório, essenciais para o desenvolvimento do trabalho, 

evitando deslocamento de equipamentos dos setores da PR4 e do DAIAIE, quando houver a formação das 

Comissões, como acontece atualmente.

Ampl/Reeq UERJ 24.800               

PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

- Necessidade de concepção de sistema informatizado para gerenciamento e acompanhamento dos projetos de 

assistência estudantil, que incluem os projetos de mobilidade, alimentação, bolsas CAP, prestações de serviço, 

sistema de controle de arquivo dos documentos da reserva de vagas e controle de concessão de novas bolsas.

Ampl/Reeq UERJ 310.000             

Total classificado em projetos: 416.854.749

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - CEPUERJ / 

COGECON -COORD. DE 

GESTÃO DE  CONCURSOS 

PÚBLICOS E PROCESSOS 

SELETIVOS

Atualização das tecnologias de segurança e informação a fim de proporcionar base para um trabalho cada vez 

melhor e mais protegido.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 10.000               

ADM CENTRAL - PR-1 Chips e pacotes de dados para o atendimento dos 31.600 alunos
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 7.584.000          

ADM CENTRAL - PR-1 5 licenças do Pacote Office para serem utilizados nos computadores do DPAED
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.500                  

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da cozinha e refeitório 

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 70.000               
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 - DEMANDAS DA UERJ  COM RECURSOS DO TESOURO
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

APRESENTADOS PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da cozinha e refeitório 

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 70.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da estação de tratamento de esgoto, tubulações e caixas de passagens.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 300.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da estação de tratamento de esgoto, tubulações e caixas de passagens.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 300.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria dos alojamentos funcionais, unidade de saúde e Igreja.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 550.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria dos alojamentos funcionais, unidade de saúde e Igreja.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 550.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da estrutura de captação e abastecimento de água

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 500.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/CEADES
Manutenção e melhoria da estrutura de captação e abastecimento de água

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 500.000             

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ

Taxas de Patentes Internacionais - Manutenção de proteção de ativo intelectual, de titularidade UERJ, na 

Comunidade Européia

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 20.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ

Taxas de Patentes Internacionais - Manutenção de proteção de ativo intelectual, de titularidade UERJ, na 

Comunidade Européia

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 20.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ

Taxas de Registro de Ativos Intelectuais - Registro e Manutenção de proteção de ativos intelectuais de titularidade 

UERJ no Brasil

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 24.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ

Taxas de Registro de Ativos Intelectuais - Registro e Manutenção de proteção de ativos intelectuais de titularidade 

UERJ no Brasil

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 24.000               

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ
Manutenção dos ares condicionados do Departamento

Manut Ativid 

Oper Adm
SIM 2.000                  

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ
Manutenção dos ares condicionados do Departamento

Manut Ativid 

Oper Adm
SIM 2.000                  

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ
Manutenção de Computadores do Departamento

Manut Ativid 

Oper Adm
SIM 2.000                  

ADM CENTRAL - PR-

2/INOVUERJ
Manutenção de Computadores do Departamento

Manut Ativid 

Oper Adm
SIM 2.000                  

ADM CENTRAL - PR-3

Projeto de infra-estrutura do Gabinete da PR-3. O Gabinete é estruturalmente insuficiente e ineficiente para 

atender aos Projetos criados e impulsionados pela atual gestão, que tomou posse em janeiro de 2020. A Pró-

Reitoria, por autorização do Magnífico Reitor, criou três projetos estratégicos que necessitam de condições 

estruturais de acomodação, adequação e desenvolvimento dos trabalhos, impossíveis na atual formatação. Agrava-

se a urgência dessa reforma para a viabilidade de trabalho das equipes, em especial com a expansão do Projeto 

Estratégico de Extensão à Distância, com a criação da Plataforma Moodle da PR-3, que terá de desenvolver 

diferentes modalidades online para cursos das diferentes entregas que precisam ser feitas para a sociedade. 

Projeto este, que já era uma orientação desde janeiro de 2020, mas que a condição de isolamento provocada pela 

COVID-19, a inexistência até o momento de condições sanitárias conforme orientação das autoridades de saúde 

para atividades presenciais antecipou e complexificou a oferta da Extensão à Distância da nossa Universidade. 

Manut Ativid 

Oper Adm
100.000             

ADM CENTRAL - PR-3

ECOMIG - Reforma da antiga enfermaria/ambulatório para instalação do Espaço Liberdade; Reforma com 

impermeabilização e pintura da Sede; Reforma e melhorias na Casa de Produção de Mudas para garantir 

continuidade às obras, benfeitorias, reformas e manutenção das instalações físicas e infraestrutura do Ecomuseu 

Ilha Grande

Manut Ativid 

Oper Adm
115.000             

ADM CENTRAL - PR-3 COART - Recuperação do telhado de todo o Centro Cultural.
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 50.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO NOEL ROSA -  Ação estratégica para entrega para a comunidade interna e externa, viabilizando-

o em um teatro multimídia dada sua dimensão de menor porte que deverá ser alvo de entregas de espetáculos 

para a comunidade, bem como outras cerimônias acadêmicas. Infraestrutura Elétrica Cênica Teatro Noel Rosa. 

Permitirá a uso seguro de equipamentos  de iluminação e de som garantindo o pleno funcionamento  do teatro nas 

mais diversas apresentações.

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 320.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Ação estratégica para garantia e segurança de vidas. Recuperação do 

Sistema Porta Corta-fogo Teatro Odylo Costa, filho Permitirá que o teatro opere de acordo com as normas de 

segurança diminuindo os riscos tanto do público quanto dos artistas e dos técnicos em um eventual incêndio.

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 200.000             

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Ação estratégica para garantia e segurança de vidas. Reforma Mecânica 

Cênica Teatro Odylo Costa, filho. Permitirá que o teatro opere de forma segura para os artistas/apresentadores, 

técnicos e visitantes e garantirá também que o teatro explore 100% da sua capacidade cênica.

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 360.000             
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ADM CENTRAL - PR-3
ECOMIG - Sistema de irrigação do Parque Botânico para garantir continuidade às obras, benfeitorias, reformas e 

manutenção das instalações físicas e infraestrutura do Ecomuseu Ilha Grande

Manut Ativid 

Oper Adm
40.000               

ADM CENTRAL - PR-3 TEATROS - Reforço do Sistema de higienização dos teatros. Aquisição de material de segurança sanitária. 
Manut Ativid 

Oper Adm
15.000               

ADM CENTRAL - PR-3 TEATROS - Reforço do Sistema de higienização dos teatros. Aquisição de material de segurança sanitária. 
Manut Ativid 

Oper Adm
15.000               

ADM CENTRAL - PR-3

TEATROS - TEATRO ODYLO COSTA FILHO - Desenvolvimento do tour virtual Teatro Odylo Costa, filho Permite a 

visitação remota aos espaços do teatro ajudando na divulgação,  na oferta de serviços (aluguel) e servindo ainda 

como conteúdo educativo. 

Manut Ativid 

Oper Adm
40.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das fachadas do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 355.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Obras de acessibilidade no conjunto Escolar -Pav. João Lyra Filho
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 7.000.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recup reservatórios  Pav.Paulo de Carvalho
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 600.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação estrut. e imperm. das cxs. d'água do bloco F - PJLF
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 350.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Substituição da tubulação de recalque da casa de bomba a caixa d'agua do bloco C - PJLF
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 300.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Substituição das tubulações hidráulicas do Pav. Haroldo Lisboa da Cunha
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 950.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários bloco F  do PJLF, c/ adapt. p/ PMR, SE ao 12º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.500.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários bloco C  do PJLF, c/ adapt. p/ PMR, 1º ao 12º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.100.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários bloco E  do PJLF, c/ adapt. p/ PMR, 1º ao 12º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.100.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários bloco D  do PJLF, c/ adapt. p/ PMR, 1º ao 12º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.100.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários bloco B  do PJLF, c/ adapt. p/ PMR, 1º ao 12º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.100.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma dos sanitários do ginásio - Centro Cultural
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 190.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma sanitários do PHLC, c/ adapt. p/ PMR, subsolo ao 5º andar
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 500.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recup. das instalações de combate a incêndios no Campus Maracanã
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 450.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das fachadas, telhados e impermeabilização do Edifício Americo Piquet Carneiro 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 600.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das fachadas, telhados e impermeabilização do Edifício Paulo de Carvalho
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.200.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das instalações de combate a incêndio do Pav. Americo Piquet Carneiro - FCM 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Substit. de tubulações de 8" do hidrômetro até a cisterna, incl. filtro e conexões - PJLF
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.000.000          
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ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação estrutural das trincas da Concha Acústica
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.000.000          

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Impermeabilização do piso do RU com manta asfáltica
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 70.000               

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma salas de aula e videoconferência para o DFNAE - FIS
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 105.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Reforma da Clínica de Cirurgia Vascular - PPC
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 360.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Recuperação das instalações de combate a incêndio do Edificio Paulo de Carvalho
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 250.000             

ADM CENTRAL - 

PREFEITURA DOS CAMPI - 

PREFEI

Compra de Licenças para Softwares
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 306.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Capacitação de equipes bibliotecárias - atualização de competências e habilidades necessárias ao suporte às 

atividades acadêmicas. - Benefícios: Melhoria na produtividade; identificação de talentos; motivação da equipe.

Manut Ativid 

Oper Adm
70.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Capacitação de equipes bibliotecárias - atualização de competências e habilidades necessárias ao suporte às 

atividades acadêmicas. - Benefícios: Melhoria na produtividade; identificação de talentos; motivação da equipe.

Manut Ativid 

Oper Adm
70.000               

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Higienização de acervos bibliográficos - conservação e preservação. - Benefícios: Eliminação, do máximo possível, 

de todas as sujidades extrínsecas às obras e identificação de ataques de microorganismos ao acervo, evitando sua 

perda permanente. 

Manut Ativid 

Oper Adm
300.000             

ADM CENTRAL - Rede 

Sirius - Sirius

Higienização de acervos bibliográficos - conservação e preservação. - Benefícios: Eliminação, do máximo possível, 

de todas as sujidades extrínsecas às obras e identificação de ataques de microorganismos ao acervo, evitando sua 

perda permanente. 

Manut Ativid 

Oper Adm
300.000             

CBI - CBI - Centro 

Biomédico

Reforma de espaço multiuso na Clínica da Família Pedro Ernesto para realização de ações de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência à saúde

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 200.000             

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Revitalização de 9 salas de aula de uso compartilhado pela FCM e IBRAG no PAPC com pintura, reparo de janelas, 

aplicação de novo piso e troca de lousas

Manut Ativid 

Oper Adm
144.000             

CBI - Faculdade de 

Ciências Médicas - FCM

Renovação do trecho de calçadas no entorno do PAPC promovendo melhor acessibilidade e evitando acidentes na 

locomoção ao redor do prédio

Manut Ativid 

Oper Adm
44.000               

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Luminex Bio-Plex 200 - Bio Rad - Número de Patrimônio UERJ 197519 - localizado no  

Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Luminex Bio-Plex 200 - Bio Rad - Número de Patrimônio UERJ 197519 - localizado no  

Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Citômetro de Fluxo BD - Número de Patrimônio UERJ 206954 - localizado no  

Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Citômetro de Fluxo BD - Número de Patrimônio UERJ 206954 - localizado no  

Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Real-Time PCR - StepOne Applied Biosystems - Número de Patrimônio UERJ 212436 - 

localizado no  Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA - ODO

Manutenção de Equipamento Real-Time PCR - StepOne Applied Biosystems - Número de Patrimônio UERJ 212436 - 

localizado no  Laboratório Mestrado / Doutorado (2º Andar do Edifício Paulo de Carvalho).

Manut Ativid 

Oper Adm
NÃO Não informado

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Revisão geral (elétrica, estrutural e de internet) no Pav. Antônio Fernando Rodrigues (anexo ao PHLC)
Manut Ativid 

Oper Adm
500.000             

CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Pequenas reformas de adaptações e manutenções no IBRAG (PAPC e PHLC)
Manut Ativid 

Oper Adm
400.000             
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CBI - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes - 

 IBRAG

Reforma e adequação da direção e da secretaria de graduação do IBRAG
Manut Ativid 

Oper Adm
60.000               

CBI - Instituto de Medicina 

Social - IMS
(1) Reforma do auditório

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim                 40.000 

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT

Reforma e readequação dos laboratórios de nutrição básica e experimental nos quais são realizadas aulas práticas 

e atividades de pesquisa e extensão

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 356.000             

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Adequação dos banheiros dos blocos D, E e F para garantir condições de acessibilidade

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 80.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos laboratórios de nutrição básica e experimental

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 30.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos laboratórios de nutrição básica e experimental

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 30.000               

CBI - Instituto de 

Nutrição/NUT
Reformas nas instalações da UA

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 80.000               

CCS - COMUM/IFCH Divulgação das pesquisas da Comunidade de Estudos de Teoria da História. Contratação de serviços de web design.
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 3.600                  

CCS - COMUM/IFCH Divulgação das pesquisas da Comunidade de Estudos de Teoria da História. Contratação de serviços de web design.
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 3.600                  

CCS - DIR 2.000mt piso tátil PVC para ampliação do projeto de acessibilidade da Faculdade de Direito.
Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 50.000               

CCS - DIR 2.000mt piso tátil PVC para ampliação do projeto de acessibilidade da Faculdade de Direito.
Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 50.000               

CCS - FAF Equipamentos de monitoramento e segurança
Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 5.000                  

CCS - FCE aquisição de material de consumo de higiene e limpeza 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 12.000               

CCS - FCE aquisição de material de consumo de higiene e limpeza 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 12.000               

CCS - LeMRI/IFCH

Investimentos no Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais e difusão de informações do Núcleo 

Observatório de discursos políticos (2016-2021) . Contratação de Serviços para Organização do XVIII Congresso 

Fórum Universitário do Mercosul 2021 na UERJ

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 11.000               

CCS - LeMRI/IFCH

Investimentos no Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais e difusão de informações do Núcleo 

Observatório de discursos políticos (2016-2021) . Contratação de Serviços para Organização do XVIII Congresso 

Fórum Universitário do Mercosul 2021 na UERJ

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 11.000               

CCS - LeRPE/IFCH
Manutenção e funcionamento do Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa e Organização de 

Evento Temático. Contração de serviços gráficos e aquisição de diárias e passagens

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 25.365               

CCS - LeRPE/IFCH
Manutenção e funcionamento do Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa e Organização de 

Evento Temático. Contração de serviços gráficos e aquisição de diárias e passagens

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 25.365               

CEH - CAP
Estimativa realizada junto à DAF para garantia da alimentação escolar aos estudantes. Direito garantido pela Lei Nº 

11.947, de 16 de junho de 2009. 

Manut Ativid 

Oper Adm
3.430.640          

CEH - EDU manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da unidade
Manut Ativid 

Oper Adm
não 19.000               

CEH - EDU manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da unidade
Manut Ativid 

Oper Adm
não 19.000               

CEH - FCS Colocação de insulfilme e janelas da FCS
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 4.000                  

CEH - FCS Colocação de insulfilme e janelas da FCS
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 4.000                  

CEH - FFP Reforma dos telhados dos blocos A, B e C ; do NUPEC e do Prédio da Biblioteca
Manut Ativid 

Oper Adm
400.000             

CEH - FFP Pintura interna da FFP
Manut Ativid 

Oper Adm
450.000             

CEH - FFP Reforma do Salão de Evento
Manut Ativid 

Oper Adm
50.000               

CEH - FFP Reforma dos espaços dos departamentos 
Manut Ativid 

Oper Adm
50.000               

CEH - FFP Manutenção de microscópios para LAB 212
Manut Ativid 

Oper Adm
4.000                  

CEH - FFP Manutenção de microscópios para LAB 212
Manut Ativid 

Oper Adm
4.000                  
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CEH - IARTES Aquisição de materiais de EPI
Manut Ativid 

Oper Adm
não 15.000               

CEH - IARTES Aquisição de materiais de EPI
Manut Ativid 

Oper Adm
não 15.000               

CEH - IARTES Adaptação de espaços do Ateliê
Manut Ativid 

Oper Adm
sim 50.000               

CEH - IEFD

Reforma dos banheiros do ginásio de esportes, localizados na parte superior e no subsolo do ginásio.

Justificativa: Há problemas estruturais nos citados banheiros, tais como, áreas interditadas devido a deterioração 

de equipamentos e vazamentos. O complexo esportivo é ambiente para aulas dos cursos do IEFD, dos programas e 

projetos do IEFD, para atividades esportivas realizadas por alunos de todos os cursos de graduação da 

universidade, para competições esportivas internas e externas, entre outros. Além disso, faz parte do patrimônio 

da UERJ exigindo da Prefeitura dos campis um projeto de manutenção.

Manut Ativid 

Oper Adm
100.000             

CEH - IEFD

Reforma dos banheiros do ginásio de esportes, localizados na parte superior e no subsolo do ginásio.

Justificativa: Há problemas estruturais nos citados banheiros, tais como, áreas interditadas devido a deterioração 

de equipamentos e vazamentos. O complexo esportivo é ambiente para aulas dos cursos do IEFD, dos programas e 

projetos do IEFD, para atividades esportivas realizadas por alunos de todos os cursos de graduação da 

universidade, para competições esportivas internas e externas, entre outros. Além disso, faz parte do patrimônio 

da UERJ exigindo da Prefeitura dos campis um projeto de manutenção.

Manut Ativid 

Oper Adm
100.000             

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Readaptação do Instituto de Psicologia ao pós-pandemia

Manut Ativid 

Oper Adm
140.000             

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Reforma das instalações do Serviço de Psicologia Aplicada

Manut Ativid 

Oper Adm
78.000               

CEH - Instituto de 

Psicologia -IP
Reforma e adaptação dos banheiros de uso público do IP para o uso pós pandemia

Manut Ativid 

Oper Adm
160.000             

CEH - Instituto 

Multidisciplinar de 

Formação Humana com 

Tecnologias - IFHT

Segurança e Higiene do Trabalho: Aquisição e disponibilização de itens de higienização das mãos e equipamentos, 

de asspesia do ambiente e de monitoramento de contágio considerando os riscos decorrentes do alto fluxo de 

professores, alunos, técnicos e público em geral nas dependências do IFHT tendo em vista o contexto de pandemia 

mundial e o atendimento dos protocolos sanitários para evitar as transmissões.

Manut Ativid 

Oper Adm
39.884               

CTC - Esdi Portas/armários com rodinhas entre as salas 1 e 2 (portas atuais estão ruins)
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 840                     

CTC - Esdi Portas/armários com rodinhas entre as salas 1 e 2 (portas atuais estão ruins)
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 840                     

CTC - FAT CRR
Recuperação da Fachada do Prédio 05 (Laboratório de Materiais e Processos) - Fornecer segurança aos estudantes 

e professores.

Manut Ativid 

Oper Adm
1.000.000          

CTC - FAT CRR Manutenção/Recuperação das calhas e platibandas
Manut Ativid 

Oper Adm
219.934             

CTC - FAT CRR Manutenção da Fossa prédio 18 (prédio da Administração) - Evitar transbordamento da fossa e danos ambientais.
Manut Ativid 

Oper Adm
5.852                  

CTC - FAT CRR Manutenção da Fossa prédio 18 (prédio da Administração) - Evitar transbordamento da fossa e danos ambientais.
Manut Ativid 

Oper Adm
5.852                  

CTC - FAT CRR Manutenção da Fossa prédio 41 (Laboratório de Mecânica) - Evitar transbordamento da fossa e danos ambientais.
Manut Ativid 

Oper Adm
5.852                  

CTC - FAT CRR Manutenção da Fossa prédio 41 (Laboratório de Mecânica) - Evitar transbordamento da fossa e danos ambientais.
Manut Ativid 

Oper Adm
5.852                  

CTC - FAT CRR Readequação da Biblioteca - Aumenta a capacidade e qualidade de atendimento da biblioteca do Campus.
Manut Ativid 

Oper Adm
911.332             

CTC - FAT CRR
Execução de Recuperação Estrutural do Prédio 27 - Aumento da capacidade do setor de Manutenção e da Seção 

Técnica do Campus.

Manut Ativid 

Oper Adm
169.318             

CTC - FAT CRR
Execução de Recuperação Estrutural do Prédio 27 - Aumento da capacidade do setor de Manutenção e da Seção 

Técnica do Campus.

Manut Ativid 

Oper Adm
169.318             

CTC - FAT CRR
Projeto de Modificação do Layout da Portaria - Adequação dos ambientes de trabalho e segurança aos 

funcionários de Segurança Patrimonial.

Manut Ativid 

Oper Adm
114.761             

CTC - FEN/DCCT
APOIO ÀS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONFORTO AMBIENTAL URBANO - GCAU/UERJ vinculado ao Laboratório de 

Tecnologia, Arquitetura, Urbanismo e Engenharia /DCCT

Manut Ativid 

Oper Adm
80.000               

CTC - FGEL Manutenção dos microscópios – laboratório sala 4023-F 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 31.850               

CTC - FGEL Manutenção dos microscópios – laboratório sala 4023-F 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 31.850               
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ORIGEM DESCRIÇÃO SUCINTA
Ação 

Orçamentária
Projeto Valor

CTC - FGEL Manutenção dos microscópios da Carl Zeeis – laboratório sala 4037-F 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 17.500               

CTC - FGEL Manutenção dos microscópios da Carl Zeeis – laboratório sala 4037-F 
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 17.500               

CTC - IME Manutenção de ar-condicionado de janela no LCC (6023-F), 6 aparelhos
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.340                  

CTC - IME Manutenção de ar-condicionado de janela no LCC (6023-F), 6 aparelhos
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.340                  

CTC - IME
Material de limpesa interna e manutenção para o LCC (equipamentos, dispositivos de IoT, Arduino) - antioxidante, 

flanelas, alcool isopropílico, solda, tonner

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.500                  

CTC - IME
Material de limpesa interna e manutenção para o LCC (equipamentos, dispositivos de IoT, Arduino) - antioxidante, 

flanelas, alcool isopropílico, solda, tonner

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.500                  

CTC - IME Aquisição de bateria para no-break de 600VA para o LCC
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 800                     

CTC - IME Aquisição de bateria para no-break de 600VA para o LCC
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 800                     

CTC - IME Aquisição de bateria para no-break de 1,5 KVA para o LCC
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 450                     

CTC - IME Aquisição de bateria para no-break de 1,5 KVA para o LCC
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 450                     

CTC - IME
Manutenção de ar-condicionado split no LCC  (limpesa do condensador, dutos e dreno, completar gás refrigerante, 

rever fixação), 2 aparelhos

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 780                     

CTC - IME
Manutenção de ar-condicionado split no LCC  (limpesa do condensador, dutos e dreno, completar gás refrigerante, 

rever fixação), 2 aparelhos

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 780                     

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Manutenção de equipamentos multiusuários e de grande porte principalmente dos laboratórios de pesquisa onde 

alunos de graduação e Pos-graduação desenvolvem suas atividades de pesquisas em todos os níveis.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 601.000             

CTC - Instituto de Física - 

IFADT

Manutenção de equipamentos multiusuários e de grande porte principalmente dos laboratórios de pesquisa onde 

alunos de graduação e Pos-graduação desenvolvem suas atividades de pesquisas em todos os níveis.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 601.000             

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

É necessário realizar contratos de manutenção com os equipamentos já existentes e que muitas vezes precisam de 

manutenção preventiva. Assim, tanto os bens da estação meteorológica e dos laboratórios precisam ser 

constantemente calibrados para manter a qualidade das aferições.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.400                  

CTC - Instituto de 

Geografia - IGEOG

É necessário realizar contratos de manutenção com os equipamentos já existentes e que muitas vezes precisam de 

manutenção preventiva. Assim, tanto os bens da estação meteorológica e dos laboratórios precisam ser 

constantemente calibrados para manter a qualidade das aferições.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 2.400                  

CTC - IPRJ Adaptação de salas de aulas para o contexto pós pandemia COVID 19
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.000.000          

CTC - IQ Reagentes e solventes, Materiais e vidrarias para os laboratórios de ensino da graduação
Manut Ativid 

Oper Adm
30.000               

CTC - IQ Reagentes e solventes, Materiais e vidrarias para os laboratórios de ensino da graduação
Manut Ativid 

Oper Adm
30.000               

CTC - PAFR
Revisão geral no Pavilhão Antonio Fernando Rodrigues (anexo ao PHLC). Este prédio contempla salas de aulas que 

atendem o IQ e o IBRAG.

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 250.000             

CTC - PHLC Restauração/Reforma da Fachada Externa do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha
Manut Ativid 

Oper Adm
Não 1.000.000          

PR4 - 

Coordenação de 

Assistência Alimentar e 

mobilidade espacial - 

CAAM/PR4

REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RESENDE - FAT 

- Ampliar a proposta de assistência alimentar para outras unidades externas com a reforma de adaptção de espaço 

já existente no campus da Faculdade de Tecnologia de Resende (FAT/UERJ) para atender alunos de Graduação, 

além de professores e servidores técnicos.  

Manut Ativid 

Oper Adm
Não 750.000             

PR4 - Departamento de 

acolhida, saúde 

psicossocial e bem estar - 

DASPB/PR-4

OBRAS NA SALA DO DASPB ADMINISTRATIVO

O setor, também, necessita da ampliação e reforma do espaço para a realização de atividades como  Rodas de 

conversa e oficinas, conforme detalhado na proposta de trabalho do DASPB para 2020 e 2021                              

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 46.000               
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PR4 - Pró-Reitoria de 

Políticas e Assistencia 

Estudantis - Gabinete/PR4

OBRAS NA SALA DO GABINETE

- Inexitência de sala para o gabinete da PR4. 

- A Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) é  parte constituinte da administração central da UERJ, 

foi criada em 06 de Março pela Resolução 04/2020 do Conselho Universitário da UERJ e pelo AEDA 017/2020.  É 

voltada especificamente para políticas estudantis, que visam a permanência com qualidade das/os discentes.  

Manut Ativid 

Oper Adm
Sim 129.000             

Total classificado na Manutenção : 49.812.946

Projetos 416.854.749

Manutenção 49.812.946

Total das demandas 466.667.695
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