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CONCEITUAÇÃO DA CAPA DESTA OBRA

Elementos diversos formaram o NUPEM na Nova UFRJ, em Macaé, através de uma proposta desvinculada de estruturas e departamentos, para
materializar a pesquisa de um modo muito diferente da maioria das IES tradicionais, com um especial destaque para a ousadia, o pioneirismo e a
relevância do NUPEM/UFRJ na interiorização da UFRJ no Norte Fluminense.

O desenho da capa traduz a integração e interação entre as partes ao sintetizar essas palavras-chave na presente solução gráfica, representando suas
estruturas invisíveis a olho nu, a partir da reunião de diferentes morfologias, que, interseccionadas em camadas, convergiram as diversas expertises dos
indivíduos que foram os mentores para a criação do NUPEM.

Professor Marcus Dohmann
Departamento de Comunicação Visual | EBA/UFRJ
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em busca da realização dos sonhos.

Ao fazer a retrospectiva da trajetória que resultou na criação do NUPEM/UFRJ e posteriormente do Campus da Universidade Federal do Rio de
Janeiro em Macaé, é fácil detectar que o grande número de dúvidas, contestações e barreiras, sendo muitas delas fortemente enraizadas na inércia
institucional que poderiam ter sido razões suficientes para levar ao desânimo e abandono da ideia de promover a interiorização da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Contudo, as dificuldades citadas foram vencidas pela forte convicção da importância acadêmica e social da proposta e pelo elevado
sentimento de pertencimento à UFRJ e pelo desejo de expandir os benefícios de uma universidade pública, gratuita e de qualidade ao maior número de
brasileiros.

O desejo de fazer da Universidade Federal do Rio de Janeiro um dos principais protagonistas da construção de uma sociedade com mais equidade
social e econômica, assim como a maior com proteção ambiental no Norte Fluminense, é motivo que enaltece, fortalece e encoraja a todos aqueles que
como nós tiveram o privilégio de se engajarem na utopia de tornar sua interiorização uma realidade.



PREFÁCIO
Quando aceitei o honroso convite feito pelo Professor Francisco de Assis Esteves e pela Professora Maria Fernanda S. Quintela da Costa Nunes

para prefaciar o livro NUPEM: Protagonista da Interiorização da UFRJ, lembrei-me do período em que estive à frente da Reitoria da UFRJ (julho de
1990 a julho de 1994) e dos tempos em que dirigi a Secretaria de Educação Superior do MEC (SESu-MEC, fevereiro 2004 a dezembro 2006). Nesses dois
intervalos de tempo o NUPEM/UFRJ ocupou uma parte importante do meu trabalho.

Passados quase 25, após ter assinado o convênio que autorizava a Prefeitura de Macaé a ceder um galpão de ração, que veio a ser a sua primeira
sede, tenho a felicidade em constatar que o NUPEM/UFRJ se tornou a semente fecunda que deu origem ao Campus da UFRJ. Mais gratificante ainda é o
fato de que o mesmo continua sendo um exemplo de êxito de integração plena entre pesquisa, ensino e extensão, não só para as demais Unidades
Acadêmicas UFRJ, mas para as demais universidades brasileiras. Hoje posso concluir que o NUPEM/UFRJ foi uma das ações de maior relevância
acadêmica e social que foi realizada durante meu período como reitor da UFRJ.

Na nossa Reitoria foi assinado em Macaé (RJ) o convênio da Prefeitura de Macaé com a UFRJ (1993), visando ao reconhecimento dos trabalhos de
pesquisa e de estudos realizados sob a orientação do Professor Francisco de Assis Esteves. Quando estivemos à frente da SESu-MEC, propusemos e
realizamos um projeto pioneiro, pelo seu porte, de interiorização das Instituições Federais de Educação Superior (IFES) sob o comando dos Ministros
Tarso Genro e Fernando Haddad. O NUPEM/UFRJ desde o seu início me impressionou por algo que mais prezo na Universidade: a pesquisa de qualidade
e sua integração com o ensino e possíveis aplicações sociais, culturais e tecnológicas de destaque. Estudamos com grande empenho todo processo da
criação do NUPEM/UFRJ para que novas ideias surgissem e pudessem ser utilizadas na interiorização das IFES.

O lançamento de NUPEM/UFRJ Protagonista da Interiorização da UFRJ é de extrema importância; história recente de um grande êxito acadêmico
e argumentos para os novos projetos universitários pioneiros. Com 14 capítulos bem ilustrados e bem organizados, nos quais há muitas entrevistas, é
muito importante conhecer pessoas que se interessam e trabalham sobre os problemas estudados pelo NUPEM/UFRJ.

Estou certo que as leitoras e os leitores da obra terão um grande prazer de percorrer este texto, onde encontrarão uma descrição de uma experiência
científica de grande valor.

Rio de Janeiro, Setembro de 2018.

Nelson Maculan 
Reitor da UFRJ (1990-1994) 

Professor Emérito 
Universidade Federal do Rio de Janeiro



PREFÁCIO DOS COORDENADORES
De 1983 a 1987, um pequeno grupo de cientistas pertencentes à Universidade Federal de São Carlos, liderados pelo Professor Francisco A. Esteves,

aproveitavam suas férias de verão para viajar da cidade de São Carlos (SP), até o Norte Fluminense (RJ) para desenvolver os primeiros levantamentos
sobre as características ecológicas das lagoas costeiras de Macaé e dos municípios de Carapebus e Quissamã, naquela época distritos de Macaé. As
viagens eram realizadas com muitas dificuldades, mas conduzidas com enorme desejo de descobrir e conhecer a fantástica biodiversidade e padrões
únicos de funcionamento dos ecossistemas lagunares, que ainda estavam em adiantado estado de preservação.

Em fevereiro de 1989, com a transferência do Professor Francisco A. Esteves da Universidade Federal de São Carlos para o Instituto de Biologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi possível expandir as pesquisas para outros ecossistemas da região e as viagens passaram a ocorrer com maior
frequência. Assim, o universo de pesquisas e de desafios aumentaram consideravelmente e ao mesmo tempo também melhorou a infraestrutura de apoio
às pesquisas. Na nova fase a equipe contava não mais com uma única e sim com duas barracas de acampamento: uma para servir de laboratório, onde o
material coletado era analisado, e a outra servia de alojamento. A barraca utilizada para alojamento dispunha de uma pequena varanda, onde foi montada
“uma cozinha” com um pequeno fogão sobre um mesa desmontável, ali eram realizadas as refeições, qual sempre à base de arroz e linguiça.

Nas barracas improvisadas de laboratório de pesquisas os pesquisadores, concebiam sonhos, muitos sonhos que constituíram os fundamentos para a
criação do NUPEM/UFRJ e posteriormente para a interiorização da Universidade. Um dos sonhos foi a criação de uma estrutura que possibilitasse a
realização de pesquisa em melhores condições, como por exemplo a disponibilidade de energia elétrica e água potável. As condições seriam
imprescindíveis para desenvolver projetos que possibilitassem gerar informações capazes de subsidiar propostas de uso racional, manejo e recuperação
dos ecossistemas estudados.

No início dos estudos, os pesquisadores já tinham conhecimento dos problemas observados, que ocorrem nas regiões onde se estabelece a
exploração do petróleo como: altas taxas de crescimento econômico e populacional, acompanhado de enormes impactos sobre o ambiente e a sociedade.
Cientes dessa realidade, em março de 1996, pesquisadores elaboraram a primeira proposta para preservar a lagoa de Imboassica, um dos maiores
patrimônios naturais do município. A proposta submetida à prefeitura de Macaé, inaugurou uma trajetória que veio a se constituir em uma das principais
características do NUPEM/UFRJ: estender os resultados das pesquisas à sociedade, para que se tornem instrumento de promoção do desenvolvimento
humano de Macaé e região.

Com os primeiros recursos obtidos através de projetos de pesquisa financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e Petrobras, através do Projeto “Ecologia de Lagoas Costeiras do Norte Fluminense” (convênio UFRJ-Petrobras), foi possível
reformar um galpão de ração disponibilizado pela prefeitura de Macaé, localizado no Parque de Exposições Agropecuária, no Bairro São José do Barreto.
Através da reforma deste galpão, foi possível construir um pequeno prédio de cerca de 40 metros quadrados, formado por um laboratório, uma cozinha e
quatro quartos. O pequeno prédio substituiu as barracas de acampamento e proporcionou comparativamente excelentes condições para a entusiasmada
equipe de pesquisadores do Instituto de Biologia / UFRJ, realizar pesquisas e conceber novos sonhos. Em 31 de maio de 1994 esse prédio foi batizado
com o nome de Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ).

Após a criação do NUPEM/UFRJ, vários pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e estrangeiras passaram a utilizá-lo como base de
apoio para a realização de projetos científicos de grande relevância científica e social, além de novos pesquisadores da própria Universidade Federal do
Rio Janeiro. Desta maneira, o número de projetos e sua abrangência científica sobre os ecossistemas do Norte Fluminense aumentaram
consideravelmente. Um dos resultados mais expressivos desta expansão em quantidade e qualidade foi o fato de que o conhecimento gerado pelo
NUPEM/UFRJ ultrapassou as fronteiras do município de Macaé e do estado do Rio de Janeiro, alcançando a partir de publicações internacionais países
como Alemanha, Suécia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, entre outros. Por meio do conhecimento científico a cidade de Macaé e região passaram a
ser conhecidas internacionalmente.

Desde o seu nascimento, o NUPEM/UFRJ adotou como filosofia de atuação a realização de pesquisas fortemente conectadas com as demandas da
sociedade. A extensão do conhecimento à sociedade e a criação de mecanismos que possibilitem que os resultados gerados se constituam em subsídios a
políticas públicas passaram a ser uma das características mais marcantes desta Unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Dentre os exemplos de resultados das pesquisas realizadas no NUPEM/UFRJ subsidiando a implantação de políticas públicas de grande alcance
social, pode ser citado a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Nesta singular missão, o NUPEM/UFRJ foi o principal protagonista,
formulando a proposta científica para a preservação de quase 15 mil hectares de ecossistemas de restingas em seu estágio mais natural. Também coube ao
NUPEM/UFRJ a condução de todos os processos de gestões junto aos órgãos federais em Brasília para viabilizar a criação desta Unidade de Conservação.
Além disso, conduziu um forte movimento cientifico-social na região, inédito no Norte Fluminense, que resultou na vitória daqueles que lutaram pelo
crescimento sustentável de Macaé e Região no dia 29 de abril de 1998. Na memorável data foi assinado pelo presidente da república o decreto de criação
da primeira unidade de conservação nacional que preserva as restingas brasileiras.

Os anos 2000 foram marcantes na trajetória da interiorização da UFRJ, pois neste período os pesquisadores do NUPEM/UFRJ conceberam o sonho
de construir uma nova sede e estabelecer um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Para a construção da nova sede foi possível contar com a parceria da Prefeitura de Macaé, que não só disponibilizou um grande terreno, como
também construiu uma moderna e ampla sede, capaz de acomodar atuais e especialmente os futuros sonhos, como aquele de criar um curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, que poderia ser albergado na nova sede do NUPEM/UFRJ. Para a realização deste sonho várias parcerias foram
construídas, dentro e fora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo dispondo de várias importantes parcerias, a trajetória de criação do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas não foi uma tarefa simples; a tramitação de um processo de criação de um curso novo e ainda mais fora da cidade do
Rio de Janeiro (longe da sede), foi motivo para muitas ponderações e temores. Após intermináveis discussões nos Órgãos Colegiados Superiores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi aprovada uma nova turma do Instituto de Biologia para ser sediada no NUPEM/UFRJ e não a criação de um
novo curso, como era o desejo dos pesquisadores.

Com a criação da nova turma de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia sediada no NUPEM/UFRJ, a UFRJ inaugurou uma
nova etapa no seu processo de interiorização: a criação do primeiro curso de graduação fora da cidade do Rio de Janeiro. O início das atividades do
primeiro curso de graduação em Macaé marcou também o início histórico da chegada dos primeiros oito docentes concursados para atuar no
NUPEM/UFRJ e dar os primeiros passos rumo à consolidação do ensino de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé e desta
maneira, colocar um dos principais fundamentos de sua interiorização: a constituição do Corpo Docente.

O considerável reconhecimento da sociedade acadêmica e da sociedade Norte Fluminense pelas atividades desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ e o
sucesso alcançado com a instalação da primeira turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas estimulou alguns diretores de Unidade
Acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro a iniciar a instalação de outros cursos de graduação no município de Macaé. Assim, dotados de
espírito de pioneirismo e de voluntarismo, as Professores Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, Diretora do Instituto de Biologia; Cássia



Turan Turci, Diretora do Instituto de Química; Elisabeth Accioly, Diretora do Instituto de Nutrição; Maria Antonieta Rubio Tyrrell, Diretora da Escola de
Enfermagem e os Professores Francisco de Assis Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ; Carlos Rangel Rodrigues, Diretor da Faculdade de Farmácia;
Antônio José Ledo Alves da Cunha, Diretor da Faculdade de Medicina e Ericksson Rocha Almendra, Diretor da Escola Politécnica, iniciaram a
concepção e a implantação do “Projeto Macaé”, como ficou conhecido a expansão das atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé.

O “Projeto Macaé” considerou, como um de seus fundamentos, a experiência exitosa alcançada pelo NUPEM/UFRJ. De acordo com os
idealizadores do Projeto, a ampliação desta experiência possibilitaria a construção de uma nova Universidade Federal do Rio Janeiro em Macaé. Como
nosso saudoso ex-reitor Aloisio Teixeira se referia sobre o Projeto: “é uma utopia que deve ser perseguida”. A nova Universidade Federal do Rio Janeiro
em Macaé deveria ser caracterizada pela forte integração do conhecimento e de seus docentes, discentes e técnicos administrativos. Ela deveria ser um
marco do início da desconstrução da tradição da fragmentação do conhecimento, típico das últimas décadas. Além disso, deveria ter como uma de suas
metas principais a construção de pontes que tornassem possível o fluxo de ideias, experiência e vivências da sociedade acadêmica com a sociedade Norte
Fluminense. Os encontros dos saberes acadêmicos e não acadêmicos (saber popular) se constituiriam em um verdadeiro manancial de novas ideias para a
concepção de projetos de pesquisa de relevância científica e social.

Em mais de uma década de implantação do “Projeto Macaé” a experiência acumulada nos fornece uma vasta gama de aprendizados. Pode-se
destacar a dificuldade com que as instituições universitárias através de suas normas, regimentos e estatutos geralmente obsoletos e principalmente
correntes filosóficas e políticas de grupos componentes dos colegiados universitários dificultam ou mesmo impedem a interiorização do conhecimento e
também a criação de novos modelos de estruturas universitárias. Outra experiência colhida ao longo do processo de tornar realidade a utopia de construir
uma nova Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé é a reduzida velocidade com a qual as decisões ocorrem nas diferentes instâncias das
instituições universitárias.

O cenário descrito contribuí para que o avanço da modernização das práticas universitárias, quando ocorre, se processe com grande lentidão,
gerando frequentes frustações para aqueles que lutam pela implantação de ideias inovadoras, que têm na criação de ideias e na inovação de práticas e
métodos a principal razão para sua existência.

Apesar dos tortuosos caminhos e de alguns descaminhos que tiveram que ser percorridos ao longo da execução do “Projeto Macaé”, muitos deles
inerentes a implantação de um projeto de elevada envergadura e complexidade acadêmica, pedagógica e administrativa podem ser contabilizados
excelentes frutos. Entre estes se destacam: os vários excelentes laboratórios de pesquisa e projetos de grande alcance social em várias áreas do
conhecimento que produzem resultados de grande importância sobre o ambiente e a sociedade de Macaé e região. Mais do que resultados, os laboratórios
e salas de aulas dos vários cursos ofertados pela UFRJ-Macaé, constituem habitats de excelente qualidade para a formação de profissionais altamente
qualificados, reconhecidos pelas mais diferentes instâncias governamentais, que estão ajudando a construir uma sociedade brasileira com mais equidade
social, econômica e com maior preservação ambiental.

A interiorização da UFRJ na Região Norte Fluminense ocorre em um período de sua história caracterizado pelo declínio, conforme é apontado pelos
estudiosos do assunto, de uma das economias mais poderosas que já ocorreu na região, a chamada “Economia do Petróleo”. O cenário com o qual nos
defrontamos nesta segunda década do século XXI é muito preocupante. Os vários municípios da Bacia de Campos que até pouco tempo eram
nacionalmente conhecidos pela prosperidade econômica, se encontram na atualidade economicamente fragilizados e com problemas sociais e ambientais
que comprometem seriamente a qualidade de vida de seus munícipes.

A conjuntura de grande fragilidade social, econômica e ambiental transformou as regiões do Estado do Rio de Janeiro, sob a influência da
“Economia do Petróleo”, em uma das regiões do território brasileiro onde a presença de uma universidade com a experiência, a tradição e o potencial
transformador como a UFRJ, passa a ser um dos pilares mais importantes para a construção de novas alternativas a uma economia fundamentada na
exploração de um único recurso natural não renovável, o petróleo. Deve ser mencionado neste contexto que a forte instabilidade, que caracteriza a
“Economia do Petróleo”, impõe aos munícipes da região por ela influenciada, até então abastecidos por volumosos recursos financeiros, um novo pensar
sobre os meios de garantir a sobrevida dos municípios no futuro; futuro este que é hoje.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com outras instituições de ensino e de pesquisa sediadas em Macaé e região podem assumir
importante papel na concepção e na implantação de políticas públicas que possam ajudar os municípios da região a buscar modelos alternativas para
embasar o crescimento social e econômico. As Universidades públicas representam verdadeiras “usinas de geração de conhecimentos”, que poderão
fornecer os subsídios para a criação de um novo modelo de desenvolvimento, embasado não apenas no uso de recursos naturais não renováveis, mas
também no uso de conhecimentos como matéria prima para gerar bens demandados por uma sociedade moderna e sustentável.

Os municípios influenciados economicamente pela atividade de exploração do petróleo têm sua história social e econômica embasada na
agricultura, na pecuária, na pesca e no turismo mesmo tendo sido fortemente impactadas pelo crescimento não sustentável nas últimas quatro décadas. O
uso racional destes recursos naturais, ainda se apresentam como uma das alternativas mais viáveis à “Economia do Petróleo”. Neste contexto, a
interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assume espopeecial relevância pela sua longa experiência na geração de conhecimentos e de
tecnologias pode contribuir decisivamente para a construção de novos modelos de crescimento em bases sustentáveis aplicáveis ao município de Macaé e
região.

Esta obra descreve, ao longo de 14 capítulos os principais momentos e fatos da exitosa caminhada da concepção até a criação do NUPEM/UFRJ e
do Campus UFRJ-Macaé, com seus vários cursos de graduação e de pós-graduação e centenas de pesquisadores gerando conhecimento em áreas
estratégicas para o desenvolvimento do nosso país.

Para a redação de vários capítulos foram convidados alguns dos cientistas, não só pioneiros, mas importantes protagonistas da construção dos
alicerces da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé, entre estes estão a Professora Maria Fernanda S. Quintela da C. Nunes e o Professore
Reinaldo Luiz Bozelli que descrevem nos capítulos 2, 8, 10 e 12 e capítulos 5 e 6 respectivamente, suas experiências acumuladas mais de duas décadas,
participando ativamente na concepção e execução de projetos de grande importância científica e social. Importante contribuição para esta obra foi dada
pela Professora Déia Maria Ferreira dos Santos no Capítulo 4, onde é relata a sua experiência de conceber e realizar ainda na década de 1990 dezenas de
cursos de “Educação Continuada” nos quais participaram centenas de professores dos Ensinos Fundamental e Médio da região.

Esta obra também contou com a contribuição de alguns cientistas, dentre os vários que foram forjados ao longo da caminhada da Universidade
Federal do Rio de Janeiro rumo à Macaé, como os Professores Marcos Paulo Figueiredo de Barros, Adriana de Melo Rocha Mariana e Cristina Huguet
Marques. Estes cientistas descrevem no Capítulo 3 suas excelentes experiências no estabelecimento de fundamentação dos princípios científicos e
pedagógicos da divulgação dos conhecimentos sobre os ecossistemas de Macaé e região. O Capítulo 5 elaborado pelos professores Laísa Freire,
Alexandre Ferreira Lopes, Marcela Siqueira Farjalla e Aline Amado Mattos descreve a singular experiência de grande relevância científica e social que
foi a nucleação de “Polos de Educação Ambiental” em treze municípios da Bacia de Campos.

O Capítulo 9 descreve as impressões e as experiências dos primeiros docentes, concursados para atuar no município de Macaé com a nobre missão
de ajudar a realização do sonho de criar uma nova Universidade Federal do Rio de Janeiro comprometida com o desenvolvimento regional. Neste capítulo



os Professores Alexandre de Azevedo, Ana Cristina Petry, André Morandini, Angélica Ribeiro Soares, José Luciano Nepomuceno da Silva, Lísia Mônica
de Souza Gestinari, Mario Sergio Schultz, Tatiana Ungaretti Paleo Konno, Christine Ruta, Fabio Di Dario, Heitor Monteiro Duarte, Laura Isabel Weber
da Conceição, e Pablo Rodrigues Gonçalves relatam numa linguagem pessoal e recheada de emoção; suas primeiras impressões sobre o habitat, onde
passaram a construir suas vidas pessoais, profissionais e a conceber e realizar novos sonhos.

O Capítulo 12 tem como um dos co-autores o Engenheiro Ivan da Silva Hidalgo, Secretário dos Órgãos Colegiados da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, profundo conhecedor de sua história e dos meandros que norteiam a construção de seus regimentos e estatutos. Sua vasta experiência colhida
ao longo de mais de quatro décadas constituí um sólido pilar para a construção deste capítulo que descreve os caminhos e os descaminhos para a
institucionalização de novas estruturas acadêmicas e administrativas que ocorrem na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nesta obra tentamos sintetizar nossa experiência realizada em mais de três décadas de realização de pesquisas, coordenando projetos de grande
relevância acadêmica e social, coordenando e desenvolvendo projetos de extensão universitária e realizando gestão universitária no município de Macaé.
Decidimos escreve-la consciente de que, mesmo com as limitações impostas pela escassez de tempo, não poderia deixar de fazer nossa contribuição para
a história da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialmente para aqueles que lutam para a expansão do papel científico e social desta
universidade em Macaé. Como o filósofo irlandês Edmund Burke (1729-1787) nos ensina: “um povo que não conhece a sua história está condenado a
repeti-la”. Espero que com o relato de nossas vivências e experiências realizadas desde a chegada da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé
no ano de 1983 e até os primeiros anos de vida do Campus UFRJ-Macaé (2008-2011) possa contribuir para subsidiar à concepção e a realização os novos
avanços para a busca da utopia que é a construção de uma nova Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé

Temos a humildade e a absoluta consciência de que a consolidação do “Projeto Macaé”, no contexto como ele foi idealizado, ainda é uma missão
em andamento. Temos, também, a certeza de que estamos dispostos a colocar em prática a nossa experiência e nossa capacidade de trabalho, para realizar
o sonho de criar uma nova Universidade Federal do Rio de Janeiro com qualidade acadêmica e fortemente comprometida com o desenvolvimento de
Macaé e região, e desta maneira, construir uma universidade fortemente comprometida com o desenvolvimento regional e do Brasil.

Rio de Janeiro, agosto de 2018.

Francisco de Assis Esteves 
NUPEM/CCS/UFRJ

Maria Fernanda Quintela 
Instituto de Biologia/CCS/UFRJ



CAPÍTULO 1
GÊNESE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM MACAÉ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



1.1 EM BARRACAS DE ACAMPAMENTO IMPROVISADAS DE LABORATÓRIO DE PESQUISA, NASCE A UFRJ
EM MACAÉ

A existência de várias lagoas costeiras e a crescente presença do que era chamado de “a indústria do Petróleo”, motivaram um pequeno grupo de
pesquisadores, a maioria alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, liderados pelo Professor
Francisco de Assis Esteves, especialista em Limnologia (ciência que estuda a Ecologia das Águas Continentais) a viajar da cidade de São Carlos-SP, para
realizar pesquisas pioneiras em lagoas de Macaé e região, RJ.

Estas viagens se estenderam de 1983 a 1987 e eram realizadas durante as férias de verão. Em média, a cada viagem eram percorridos cerca de
3000Km em uma Kombi, na qual eram transportados os pesquisadores e todo o material necessário ao desenvolvimento das pesquisas sobre a flora, a
fauna e as características físicas e químicas das lagoas, inclusive um barco de alumínio e o material de acampamento e de alimentação eram também
transportados. Estas viagens possibilitaram algumas publicações inéditas para as lagoas costeiras do Norte Fluminense. Merece destaque aquela publicada
em 1984, que compara a Ecologia de 14 lagoas (ESTEVES et al., 1984).

Por ocasião das viagens de verão às lagoas do Norte Fluminense eram identificadas muitas possibilidades de investigações de grande alcance
científico e social, mas que não seriam possíveis de serem realizadas durante as curtas viagens. Além disso, a cada viagem anual os pesquisadores
constatavam a crescente degradação a que as lagoas costeiras e outros ecossistemas de Macaé e região estavam sendo submetidos, em consequência da
crescente presença da “economia do petróleo”.

Em fevereiro de 1989, com a transferência do docente Francisco de Assis Esteves da Universidade Federal de São Carlos para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, foi eliminado a grande distância o principal entrave para intensificar a frequência com a qual as pesquisas nas lagoas de Macaé
e região eram realizadas. Portanto era conquistada a oportunidade para estabelecer projetos de pesquisa de longa duração nestas lagoas e assim promover
o avanço da ciência Ecologia e promover o seu encontro com a sociedade da região.

Em sua nova sede na cidade do Rio de Janeiro, no Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio Janeiro, o Laboratório de Limnologia teve a
possibilidade de expandir e intensificar suas atividades de pesquisa nas lagoas de Macaé e região e desta maneira pode acompanhar com mais detalhes e
frequência, as consequências da exploração do petróleo sobre os ecossistemas formados pelas lagoas costeiras, brejo, restingas, manguezais, entre outros.

O fato da presença dos cientistas em Macaé e região ter se tornado mais frequente possibilitou a compressão do fato de que os efeitos da chamada
“economia do petróleo” não se restringiam apenas em alavancar o desenvolvimento econômico, mas esse rastro de promoção do crescimento econômico
vinha acompanhado por uma escalada de degradação ambiental e de transformações sociais. O cenário já apontava para o fato de que a “economia do
petróleo” era capaz de promover riquezas, mas com a mesma intensidade proporcionava forte aumento da população e degradação ambiental, ou seja, o
crescimento de Macaé e região estava sendo realizado de maneira não sustentável.

A crescente degradação das caraterísticas naturais das lagoas costeiras, assim como de outros ecossistemas indicou a urgente necessidade de se
estabelecer no município de Macaé uma estrutura de apoio, que possibilitassem integrar cientistas e suas pesquisas com a sociedade local. Em outras
palavras se tornou claro aos pesquisadores que a realização de estudos, esporádicos, nas lagoas costeiras, não eram mais suficientes para fornecer os
conhecimentos necessários para subsidiar políticas públicas capazes de atenuar o processo de alteração das características naturais dos ecossistemas. A
partir desta constatação os pesquisadores conceberam o sonho de criar em Macaé uma estrutura física capaz de proporcionar melhores condições para que
a atividade de pesquisa prosperasse.

A escassez de recursos financeiros limitava não somente a realização das viagens, mas sobretudo a hospedagem dos pesquisadores. Assim, por mais
de uma década (de 1983 a 1994), os pesquisadores permaneciam durante vários dias acampados às margens das lagoas, especialmente aquelas de água
doce, como a Lagoa Jurubatiba, também conhecida como Lagoa Cabiúnas (Figura 1.1). As barracas além de servirem de abrigo, serviram também como
local para instalar os primeiros laboratórios de pesquisa da UFRJ em Macaé. Pode ser afirmado que a Universidade Federal do Rio de Janeiro nasceu no
município de Macaé realizando pesquisas em lagoas costeiras, nos laboratórios improvisados com barracas de acampamento.

Um pouco mais de conforto os pesquisadores obtinham quando conseguiam autorização para se abrigar em varandas de prédios públicos, como
aquelas do antigo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que atualmente abriga a administração da Receita Federal em Macaé, ou em varandas
de residências locais. Estes abrigos eram especialmente bem vindos nos meses de novembro a março, que na região corresponde ao período chuvoso em
que as condições de pesquisas em campo eram muito adversas com enorme dificuldade de trafegar pelas estradas que acessavam as lagoas costeiras
(Figura 1.2). Outra dificuldade vivenciada era quanto à alimentação dos pesquisadores; as refeições, quando existentes, eram muito simples e a
quantidade era limitada. A base das refeições era composta por laranja e doces de banana, doce conhecido regionalmente como mariola e mais raramente
arroz com linguiça.

As dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores não representaram fonte de desâmino, muito pelo contrário, eram o estímulo necessário para
continuar a sonhar com a construção de uma “Base Avançada de Pesquisa” do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia, que poderia servir
como ponto de apoio para os pesquisadores durante suas atividades de pesquisa e de divulgação cientifica em Macaé e região. O primeiro passo para
realizar o sonho de ter esta “Base Avançada de Pesquisa” em Macaé foi procurar, no município parceiros que ajudassem a torná-lo realidade.



Figura 1.1 Para realizar pesquisas pioneiras sobre a Ecologia das lagoas de Macaé e região, pesquisadores do Laboratório de Limnologia, incialmente da Universidade
Federal de São Carlos e a partir de 1989 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acampavam de 1983 a 1994 às margens destes ecossistemas. Neste período foi
lançada a semente que gerou a primeira Unidade Acadêmica da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro: Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ).

Figura 1.2 “Melhores” condições de pesquisa eram proporcionadas, quando era possível utilizar varandas das residências próximas as lagoas ou a tampa do motor do
veículo Kombi como laboratório. As frequentes dificuldades, como por exemplo quando o ônibus que os transportava atolava, requeria imaginação e às vezes muita
força física para vencer os obstáculos. Fotos: Ano 1984-1986. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A primeira parceria firmada foi com a então, recém-criada, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macaé, através do seu secretário, o Biólogo
Marcos Schuenck, que se tornou um dos parceiros mais importantes. Por meio de sua intermediação foi possível assinar em 1993 o primeiro convênio
entre a Prefeitura Municipal de Macaé e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do qual a municipalidade cederia um dos galpões do Parque de
Exposições Latiff Mussi Rocha, localizado no Bairro São José do Barreto, para sediar a futura “Base Avançada de Pesquisa”. Foram signatários do
primeiro convênio entre a Prefeitura de Macaé e a UFRJ, o Prefeito de Macaé, o médico e ex-aluno desta universidade Dr. Carlos Emir e o seu Reitor
Professor Nelson Maculan Filho. (Figura 1.3)



Figura 1.3 Solenidade de assinatura do primeiro convênio entre a Prefeitura de Macaé e a UFRJ, realizada no dia 9 de novembro de 1993, na câmara Municipal de
Macaé (Palácio Cláudio Moacyr de Azevedo). Neste convênio, a prefeitura de Macaé autorizava a UFRJ a reformar o galpão que armazenava silagem para gado,
localizado no Parque de Exposição Latiff Mussi, para ser utilizado como base de apoio às pesquisas do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia da UFRJ.
Da esquerda para direita: Professor Francisco de A. Esteves (Professor do Instituto de Biologia/UFRJ), Marcos Schuenck (Secretário de Meio Ambiente de Macaé),
Professor Nelson Maculan (Reitor da UFRJ) e o Dr. Carlos Emir (Prefeito de Macaé). Foto: Arquivo Lab. Limnologia UFRJ.

O galpão escolhido pela equipe de pesquisadores estava localizado na parte final do Parque de Exposições no Bairro São José do Barreto, próximo à
pequena e histórica capela, onde D. Pedro II esteve em meados do século XIX. Este galpão era utilizado pela Prefeitura de Macaé como depósito de ração
de capim para alimentar os animais durantes as exposições, que no município de Macaé, ocorriam de 28 a 31 de julho por ocasião do aniversário do
município e de seu padroeiro São João Batista.

A estrutura do galpão era muito simples, tinha apenas meia parede (um metro e quarenta centímetros de altura) de tijolos de cimento, sem reboco,
contra piso deteriorado e cobertura de telhas de amianto. Em seu interior não havia, nem instalação elétrica e nem hidráulica. Portanto, necessitava de
uma profunda reforma para atender minimamente às demandas básicas da equipe de pesquisadores.

A principal contrapartida da UFRJ para tornar realidade a “Base Avançada de Pesquisa” do Instituto de Biologia em Macaé seria o fornecimento dos
materiais necessários e a mão de obra para a reforma. Contudo, as expectativas foram frustradas. Diante do cenário sombrio de falta de apoio e de
recursos para iniciar a reforma do galpão, a alternativa mais viável para tornar realidade o sonho de ter a “Base Avançada de Pesquisa” foi idealizar um
projeto de pesquisa sobre a Ecologia das lagoas costeiras, através do qual poderia ser possível viabilizar os recursos necessários para efetuar a reforma do
galpão.

1.2 PROJETO ECOLOGIA DE LAGOAS COSTEIRAS (ECOLAGOAS) ESTABELECE OS FUNDAMENTOS PARA A
CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS DE MACAÉ (NUPEM/UFRJ)

Um marco decisivo para o processo de interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé foi o estabelecimento de um convênio
com a Petrobras no ano de 1992, que possibilitou a implantação de um projeto de pesquisa denominado: Estudos Ecológicos das Lagoas Costeiras do
Norte-Fluminense (ECOLagoas).

O Projeto ECOLagoas promoveu uma expansão considerável do número de pesquisas, sobre as lagoas costeiras do Norte Fluminense, muitas delas
pioneiras. Os resultados destas pesquisas foram publicados através de centenas de artigos em periódicos nacionais e internacionais. Além disso, foi
possível a formação de profissionais qualificados, dentre mestres e doutores, que atualmente atuam em universidades, órgãos governamentais e na
iniciativa privada, prestando relevantes serviços ao Brasil.

Atualmente, as pesquisas do ECOLagoas constituem a base para a compreensão do funcionamento ecológico, condição indispensável para o manejo
e preservação dos ecossistemas aquáticos. Várias destas pesquisas foram sintetizadas em livros que atualmente subsidiam a gestão destes ecossistemas de
grande relevância ecológica, econômica e social. Entre estas obras destacam-se: “Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)”, publicada no ano de 1998; “Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras. Macaé”, publicado no ano de 2000;
“Pesquisa de Longa Duração na Restinga de Jurubatiba: Ecologia, História Natural e Conservação”, publicada no ano de 2004 e “Do índio Goitacá à
Economia do Petróleo: Uma Viagem Pela História e a Ecologia da Maior Restinga Protegida do Brasil”, publicada no ano de 2011.

A partir de 1992 o Projeto ECOLgoas possibilitou o desenvolvimento de atividades pioneiras de Educação Ambiental e de divulgação científica em
Macaé, que se constituíram nos alicerces para a concepção do modelo de interiorização, que passaram a ser praticados pela UFRJ-Macaé, que tem na
inclusão da sociedade da região no processo de geração do conhecimento, seus pilares principais (ver capítulos 3 e 4).

Os trabalhos de reforma do depósito de ração ocorriam aos finais de semana, quando a equipe de pesquisadores podia viajar para Macaé. Aos
sábados, nas primeiras horas da manhã, os trabalhos eram iniciados. A equipe se dividia em dois grupos, que se revezavam entre duas tarefas: ajudar o
único pedreiro que foi possível ser contratado em suas tarefas e fazer as compras de material de construção, e a segunda equipe ficava responsável pela
aquisição dos mantimentos para a elaboração das refeições e o preparo das mesmas. A tarefa de preparar as refeições e lanches para toda a equipe ficava a
cargo de um dos estagiários, que tinha grande habilidade, na arte de improvisar refeições em condições muito precárias.

Os trabalhos de reforma do galpão se prolongavam até à noite. Após o término da jornada diária, tomava-se banho frio na mesma torneira onde
também se retirava a água para preparar a mistura de cimento e areia para a obra. À noite, a equipe de pesquisadores se recolhia em três barracas em
frente à obra para o merecido descanso, até às cinco da manhã quando eram reiniciadas as atividades (Figura 1.4).

Em menos de dois meses já era possível ver o surgimento de um pequeno laboratório de quarenta metros quadrados, quatro pequenos dormitórios de
8 metros quadrados cada e uma cozinha de 6 metros quadrados. À medida que a obra da “Base Avançada de Pesquisa” evoluía, passava a se assemelhar a



um “mini instituto”. Segundo os jovens cientistas envolvidos na reforma, o espaço já merecia ser “batizado”, ou seja, receber uma denominação. A
criatividade dos pesquisadores os levou a concepção de um nome, que se apropriasse de duas identidades: a pesquisa e o nome do munícipio que os
acolheu com muito orgulho e generosidade. Desta maneira surgiu a denominação “Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ)”
(Figura 1.4).

Figura 1.4 Galpão de armazenamento de silagem para gado, cedido pela Prefeitura de Macaé em 1993. Este galpão foi reformado para criar um pequeno laboratório,
uma pequena cozinha e quatro pequenos dormitórios, num total de 54 metros quadrados. Após a conclusão da reforma, feito por um único pedreiro, tendo os cientistas
como ajudantes, o pequeno prédio recebeu o nome de Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ), ligado ao Instituto de Biologia. Fotos feitas entre os
meses de janeiro a maio de 1994. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

No dia 31 de maio de 1994, após quatro meses de intensos trabalhos, o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé foi inaugurado com a presença de
várias autoridades da prefeitura de Macaé e da sociedade local (Figura 1.5).

A faixa na parte superior da figura, expressa o sentimento de gratidão da sociedade macaense pela criação do NUPEM/UFRJ.

Desde o nascimento, no dia 31 de maio de 1994, até a sua institucionalização, no ano de 2005, como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da
Saúde, o NUPEM/UFRJ era considerado uma Base Avançada do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia da UFRJ (ver cap.2). Durante este
período o NUPEM/UFRJ recebeu do Instituto de Biologia o apoio indispensável para conceber e realizar sonhos, como aquele de ser o protagonista da
interiorização da UFRJ.

Figura 1.5 Inauguração do Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ) em 31 de Maio de 1994. Da esquerda para a direita: Prof. Francisco A. Esteves
(Instituto de Biologia UFRJ), Engenheiro Nilton Dionísio (representante da Petrobras), Sra. Tânia Jardim (1ª Dama de Macaé a época), representantes de várias
secretarias municipais.

1.3 NUPEM/UFRJ NASCE COM O COMPROMISSO DE REALIZAR PESQUISAS COMPROMETIDAS COM O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O NUPEM/UFRJ assumiu desde a sua gênese como foco central, realizar pesquisas comprometidas com as demandas da sociedade de Macaé e
região. Este modelo que priorizava as demandas mais prementes da sociedade, fez com que em pouco tempo o Núcleo passasse a ganhar considerável
respeitabilidade junto à sociedade, especialmente entre alguns segmentos da sociedade local como: Prefeitura de Macaé e suas Secretarias, empresas
como a Petrobras, diversas ONGs, escolas e igrejas.

A melhoria das condições de pesquisa, que foram possibilitadas com a criação do NUPEM/UFRJ estimulou vários pesquisadores de diferentes áreas
do saber da UFRJ a utilizar este espaço. Desta maneira, em pouco tempo o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé passou a assumir a função de um
importante instituto de pesquisa da UFRJ em Macaé. Nesta fase já contava com uma bibliotecária e um técnico de apoio às pesquisas, ambos servidores
da UFRJ e três servidores cedidos pela Prefeitura de Macaé, responsáveis pela limpeza e preparo das refeições.

A relevância científica do NUPEM/UFRJ e sua grande reputação, como instituição exitosa na missão de produzir e divulgar a ciência, logo
ultrapassou as fronteiras do município de Macaé e várias parcerias foram construídas com cientistas da Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Dinamarca,
dentre outras. Desde cedo o NUPEM/UFRJ buscou a sua inserção internacional (Figura 1.6).

Os projetos de Extensão Universitária e de Divulgação Científica do NUPEM/UFRJ têm como uma das características mais marcantes a forte
preocupação com a inserção social do conhecimento. Para tanto, desde a primeira atividade de Extensão Universitária desenvolvida em junho de 1994
pelo Professor Reinaldo Luiz Bozelli, do Instituto de Biologia firmou-se o entendimento de que o NUPEM/UFRJ deve construir pontes que conectem os
seus laboratórios de pesquisa à sociedade. Ao longo dos anos tornou-se evidente que estas pontes devem ser via de mão dupla para que os saberes
acadêmicos e os saberes não acadêmicos transitem simultaneamente. Os encontros destes saberes podem ser fontes importantes de novas ideias para a



concepção de novos projetos de pesquisas de grande alcance científico e relevância para o desenvolvimento humano de Macaé e Região. Assim, o
NUPEM/UFRJ iniciava a caminhada para consolidar o exercício da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, um de seus principais objetivos
(Figura 1.7).

Figura 1.6 Melhores condições para realização de pesquisas, possibilitam ao NUPEM/UFRJ consolidar parcerias com instituições nacionais e internacionais. Desta
maneira a excelência de suas pesquisas ultrapassam as fronteiras do Brasil. Fotos 1: David Biesboer, Univ. Minnesota, EUA, (1993); Foto 2: Lars Leonardson, Univ.
Upsala, (1997) Suécia; Foto 3: Lars Peter-Nielsen (camisa vermelha) Univ. Aarhus, Dinamarca (2001) com Prof. Francisco Esteves (camisa listrada) e alunos da UFRJ,
Foto 4: Pesquisadores da Univ. Minnesota, EUA (2002); Foto 5: Pesquisadores Univ. Wyoming, EUA, (2004) e Fotos 6 e 7 pesquisadores Universitaet. Tuebingen,
Alemanha (2005). Fotos: Arquivo Lab. Limnologia UFRJ.

Figura 1.7 Em junho de 1994 é realizada a primeira atividade de Extensão Universitária no NUPEM/UFRJ. Professor Reinaldo Luiz Buzelli, do Instituto de Biologia da
UFRJ, faz explanação na varanda do recém criado NUPEM/UFRJ sobre os organismos microscópicos da Lagoa Imboassica para Professora Carla Aguiar (camisa
amarela) e alguns de seus alunos do Colégio Luiz Ried, de Macaé. Estava sendo inaugurado o segundo pilar acadêmico do NUPEM/UFRJ: Extensão Universitária.
Foto: Arquivo Lab. Limnologia UFRJ.

A criação do NUPEM/UFRJ foi um importante marco para a consolidação da excelente parceria entre a Prefeitura Municipal de Macaé e a
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde sua criação, no ano de 1994, este Núcleo mantém e aperfeiçoa esta parceria, que tem demonstrado ser de
grande relevância para o processo de interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

1.4 RECÉM-CRIADO NUPEM/UFRJ CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE GRANDE CONTIGENTE DE
CIENTISTAS

Já nos seus primeiros anos de vida o NUPEM/UFRJ cunhou uma de suas principais “marcas registradas”: a pesquisa. Esta característica foi
inicialmente fortalecida durante as pesquisas que eram desenvolvidas no Projeto ECOLagoas que possibilitava a realização de estudos pioneiros nas
lagoas costeiras de Macaé e região. Neste período de grande prosperidade na ciência ecológica do Norte Fluminense, além de informações relevantes
sobre os ecossistemas da região que atualmente se constituem de instrumentos indispensáveis para a sua gestão racional, foi possível a formação de um
considerável contingente de pesquisadores na área de Ecologia Aquática. Muitos destes pesquisadores que tiveram como berço cientifico o
NUPEM/UFRJ e o Projeto ECOLagoas, atualmente trabalham na liderança de grupos de pesquisa nas principais universidades, centros de pesquisas, na
inciativa privada no Brasil e no exterior (Esteves, 2011).

Assim, deve ser enfatizado que o Projeto ECOLagoas, além de viabilizar a construção da área física do NUPEM/UFRJ, possibilitou criar um dos
principais patrimônios de um país, que é a formação de profissionais qualificados. A importância da formação assume ainda maior relevância, quando se
considera que profissionais qualificados são capazes de gerar novos conhecimentos sobre ecossistemas com elevada biodiversidade e ainda pouco
conhecidos pela ciência e submetidos a forte pressão antrópica. A análise sobre o papel do Projeto ECOLagoas leva inevitavelmente a conclusão de que



ele fez do NUPEM/UFRJ uma verdadeira escola de cientistas sonhadores, característica de fundamental importância para estabelecer as bases da
interiorização da UFRJ em Macaé.

Abaixo segue depoimentos colhidos entre alguns dos cientistas sonhadores que tiveram sua formação acadêmica fortemente influenciada pelo
Projeto ECOLagoas e pelo NUPEM/UFRJ.

ALEX ENRICH PRAST

“Minha vida acadêmica se iniciou efetivamente com a minha entrada no Laboratório de Limnologia, que também coincidiu com o início
do Projeto ECOLagoas. Na verdade, o projeto somente veio a ser chamado de ECOLagoas depois de alguns anos após seu início. Não sei se
o Chico se lembra, mas este foi um dos argumentos utilizados para justificar uma (de várias) renovação do projeto com a Petrobras. As lições
que tive do projeto me acompanham e me são extremamente úteis até hoje e com certeza ainda serão durante toda a minha carreira. Como
cheguei a ajudar na administração do projeto por alguns anos, tive a oportunidade ímpar de acompanhar muitas discussões e negociações do
coordenador do projeto o com gerentes da Petrobras, integrantes da prefeitura do município de Macaé, membros de Comitê de Bacia
Hidrográfica, entre outras. O aprendizado colhido nestas oportunidades normalmente não se obtém durante a nossa tradicional formação
científica. Todos os estagiários, como eu, que participaram do Projeto ECOLagoas são hoje pesquisadores estabelecidos, que se espalharam
por este mundo afora. Mas foram estas e muitas outras experiências que nos marcaram e cunharam nossas personalidades. Mas como falar
da importância do Projeto ECOLagoas na formação de tantas pessoas sem falar nos outros frutos que este projeto deixou? Se o Projeto
ECOLagoas não tivesse existido, tenho minhas sinceras dúvidas se o Brasil teria hoje o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; se a
UFRJ teria um 2º campi com mais de 300 docentes; se o NUPEM/UFRJ existiria; e se o conhecimento sobre a Ecologia e a importância das
lagoas costeiras tropicais teria chegado ao nível que chegou”.

Atualmente o Dr. Alex Enrich Prast é Professor do Department of Environmental Change, da Linköping University, na Suécia.

BIAS MARÇAL DE FARIA

“Éramos todos jovens estudantes, graduados ou não, ávidos por conhecimento, mas ainda ingênuos acreditando que o nosso umbigo
era o centro do universo. Não importa o que fosse, mas nada era mais importante que bactérias, macrofitas aquáticas, macroinvertebrados,
etc...

É assim que se forma um limnólogo? Claro que não, nem a pessoa mais amorosa da nossa família aguentaria um cara falando sobre
“trophic cascades”, ou “microbial loop” o tempo todo, quanto mais empregar um cientista com estas limitações. Esta era a vantagem de se
trabalhar no Laboratório de Limnologia da UFRJ, naquela época brilhantemente conduzido pelos Professores Francisco de Assis Esteves e
Reinaldo Luiz Bozelli. No projeto ECOLagoas, nós tínhamos que, além das atividades específicas de nossa pesquisa, conduzir um importante
programa de monitoramento das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense. E, uma vez por mês, chegava o dia de organizar as coletas...

Caixa para cá, reagente pra lá....

- Esqueceu alguma coisa?

- Hmmm, deixa eu ver..... Pegou o barco, ligou o motor.... Ah, óleo 2T no tanque! ...

E assim aprendíamos o ofício de organizar e executar uma coleta. Aprendíamos como trabalhar em equipe. Aprendíamos que, não
importa se só queria saber de cladóceras, fazer uma análise de coliformes fecais não era tão difícil assim.

E não parava aí. Um aluno de Iniciação Científica tinha oportunidade de participar de uma reunião com o corpo gerencial da
PETROBRAS, ou de uma audiência com o Prefeito de Macaé. Um Doutor, poderia explicar o que era aquele borrão na lâmina de um
microscópio para uma criança curiosa em uma exposição agropecuária. Com isso, sabíamos o que a sociedade poderia esperar de um
cientista, e aí saíam as mais engenhosas ideias de trabalhos criativos com potencial aplicação social.

Tenho certeza de que o valor acadêmico do projeto ECOLagoas, pensando em produção de conhecimento e publicação de teses e
artigos científicos, é um dos mais importantes da Ecologia Brasileira. No entanto, nada se compara ao exército de profissionais formado por
este projeto”

Atualmente o Dr. Bias Marçal de Faria é pesquisador sênior do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES/PETROBRAS).

JOSÉ LUIZ ATTAYDE

“O projeto ECOLagoas foi a minha porta de entrada na ciência e, portanto, decisivo para a minha formação profissional. O meu
ingresso como estagiário de iniciação cientifica no Laboratório de Limnologia da UFRJ coincidiu com o início do projeto ECOLagoas e me
sinto muito grato por ter tido a chance de trabalhar neste projeto, graças à paciência do meu orientador Francisco de Assis Esteves e da
minha co-orientadora Cristina Castelo Branco que acreditaram em mim, mesmo quando tinham motivos para desistir da minha orientação.
Ao projeto ECOLagoas eu devo o meu despertar para a Ecologia e a Limnologia, o meu amadurecimento profissional e a minha dissertação
de mestrado sob a orientação do então recém doutor Reinaldo Bozelli, de quem tive o privilégio de ser o primeiro orientando. Foram muitos
bons momentos vividos ao lado de grandes pessoas e profissionais que se tornaram meus amigos e por quem eu tenho muito carinho, respeito
e admiração. Não vou citar nomes por que é desnecessário. Nós que vivemos essa época sabemos do sentimento que compartilhamos, esse
amor fraternal que nos une de norte a sul do pais. Amigos são pessoas com quem temos prazer de compartilhar idéias e sonhos. Aqueles que
compartilham sonhos caminham juntos e foi isso que fizemos, compartilhamos um lindo sonho de um grande sonhador, um visionário, um
verdadeiro líder que transformou a nossa visão de ciência e do papel de cientistas como nós na sociedade. Tenho muito orgulho de ser um
filho do projeto ECOLagoas e ter ajudado de alguma forma na realização deste lindo sonho chamado NUPEM/UFRJ”.

Atualmente o Dr. José Luiz Attayde é Professor do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

JOÃO JOSÉ FONSECA LEAL

“Éramos em parte, ainda muito jovens, e profundamente sonhadores. Vivemos intensamente aqueles momentos contagiantes, onde a
responsabilidade profissional era exercida na plenitude por todos nós, conduzida pelos mais experientes (Professores, Doutorandos e
mestrandos) e seguida com afinco e profundo respeito pelos mais jovens (alunos de iniciação científica), em um ambiente respeitador e
democrático. Lembro-me das nossas discussões referentes a logísticas de trabalho, coletas, periodicidades amostrais, equipes e demais
trâmites, em reuniões intensas e extensas onde a democracia era exercida na plenitude e a opinião de todos era tratada com respeito e com o



mesmo grau de relevância. Neste berço construímos nossas amizades, nosso companheirismo, nossos saberes científicos e principalmente,
nossa auto-crítica, quanto às nossas responsabilidades sociais. Tudo isso era o ECOLagoas, o Laboratório de Limnologia, a família
Limnológica, viva ativa e profundamente construtiva. Assim crescemos, profissionalmente e principalmente socialmente. Tudo isso
mergulhado nos ecossistemas aquáticos costeiros da região Norte-Fluminense (Sol, mar, Lagoas e Saberes populares), onde os conflitos
socioambientais são latentes. Neste cenário fomos amadurecendo, estamos todos “VIVOS”, e seguimos impregnados por todo este cenário!!”

Sou eternamente grato a todos, todos!!”

Atualmente o Dr. João José Fonseca Leal é Professor Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).

ALEXANDRE MAGNO ANÉSIO

“São muitos os momentos inesquecíveis que eu tive durante as coletas de campo nas lagoas costeiras de Macaé. Eu fui um desses com
muita sorte de ter participado dessas coletas. Um período favorito foi durante uma coleta de 48h a cada 4h na Lagoa de Imboassica enquanto
eu fazia o meu mestrado. Durante essas 48h, uma combinação incrível de estagiários, alunos de mestrado e doutorado estiveram juntos
trabalhando intensamente, praticamente sem dormir. Além da Limnologia, aprendemos uma porção de outros aspectos que também são
importantes na vida. É durante o cansaço em que você precisa mais do senso de coletividade. Senso esse que foi muito bem cultivado no
laboratório do Professor Chico Esteves. Amigos dessa época, apesar da distância e do tempo ainda estão presentes em meu coração. Esse
senso de colaboração, objetividade e eficiência, aprendido durante essas coletas ainda é o meu modo de vida. Uma geração inteira de
limnólogos foi criada nessas lagoas que estão hoje espalhados pelo mundo afora. Para os pioneiros do NUPEM/UFRJ, só me resta agradecer
por essa oportunidade transformadora em que eu tive o privilégio de participar. Naturalmente não posso deixar passar um outro momento
inesquecível, porém mantido em silêncio por muito tempo para evitar uma bronca merecida do Chico. Marcos Callisto, tentando mostrar o
quanto ele era bom motorista, afundou o barco durante uma coleta em Imboassica com equipamento, motor, amostras, eu e o André Furtado
(que diga-se de passagem não sabia nadar) dentro do barco. Depois de umas duas horas nadando (enquanto o André se segurava nas
macrófitas aquáticas) e recuperando equipamento boiando pela lagoa, voltamos sãos e salvos....”

Atualmente o Dr. Alexandre Magno Anesio é Senior Lecturer (AMA) na Bristol Glaciology Centre na Bristol University, Inglaterra.

MURILO MINELLO

“Iniciei minha participação no laboratório de limnologia da UFRJ em dezembro de 1999. Logo que ingressei me dediquei quase que
integralmente às coletas mensais do ECOLagoas e, após alguns meses fiquei como responsável pela redação do relatório mensal dos dados
coletados. De 1999 a 2004, entre minha iniciação científica e o mestrado na Ecologia, entre coletas mensais do ECOLagoas e experimentos
com metano, tive muitos momentos interessantes em Macaé.

Em um dos monitoramentos mensais, olhando para os equipamentos tive uma “grande” ideia. Utilizar o barco mais leve com o motor
mais potente. Apesar de ter sido advertido, como ninguém havia testado ainda, lá fui eu. Primeira vez, coleta na lagoa de Carapebus. Um
sucesso! Antes ficávamos a manhã toda no monitoramento pois a lagoa é muito grande. Mas aquele pequeno barco de alumínio com o motor
de quinze hp, “voamos”... por volta das dez e meia já havíamos terminado tudo e estávamos voltando para “casa” (NUPEM). Por fim, entre
análises criteriosas e coletas (às vezes) desastrosas, entre festas muito divertidas e reuniões sofridas, entre o carinho das pessoas incríveis
que encontrei, certamente o projeto ECOLagoas me proporcionou momentos incríveis que foram fundamentais na minha formação e que hoje
transmito em minhas aulas. Obrigado a todos!”

Atualmente o MSc. Murilo Minello é Professor do Instituto Federal Fluminense.

PAULO ROBERTO HALL BRUM DE BARROS

“O Projeto ECOLagoas teve um papel fundamental na minha formação como ecólogo. Minhas primeiras experiências de campo foram
na lagoa Imboassica, tanto no monitoramento regular daquele ambiente como auxiliando outros pesquisadores do NUPEM/UFRJ. A
implantação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba só foi possível graças à presença do grupo do Prof. Francisco Esteves na região.
Saber que participei (mesmo que como uma engrenagem bem pequena) de um esforço que produziu um fruto tão bonito e importante me deixa
muito feliz. Além da satisfação de olhar para a frente e ver o legado que o esforço da equipe do NUPEM/UFRJ deixou, fica também, para
sempre, uma outra satisfação, a de olhar para trás e lembrar de tantas pessoas que enriqueceram minha vida, desde o chefe da tropa até os
amigos que tenho até hoje.

Anos depois de ter me separado formalmente do grupo do NUPEM/UFRJ, voltei a visitar a região para um Congresso de Limnologia.
Macaé cresceu, o NUPEM/UFRJ cresceu e provavelmente eu cresci também. O nosso grupo cresceu e muito; se espalhou pelo Brasil, pelo
mundo e não parou de crescer. Felizmente cresceu também meu carinho por tudo isso. Eu pretendo, em breve, levar meu filho para a Lagoa
de Cabiúnas, pra mergulhar, abrir os olhos dentro d’água e ver o mundo amarelo; e tenho certeza de que isso só será possível graças ao
Chico, à equipe do NUPEM/UFRJ e ao Projeto ECOLagoas”.

Atualmente o MSc. Paulo Roberto Hall Brum de Barros é pesquisador Sênior de Furnas Centrais Elétricas.

CHRISTINA WYSS CASTELLO BRANCO

“Comunicação, atenção e foco. Ferramentas indispensáveis ao sucesso da empreitada que foi a criação do NUPEM/UFRJ e
implementação das pesquisas na área. Atenção com o café da manhã reforçado para a equipe jovem que ia para campo, atenção em quem
fazia com eficiência seu trabalho e era mais estimulada a prosseguir e também atenção com os pequenos deslizes, que muitas vezes
escapavam à maioria. Detalhes importantes no início de tudo: laboratório de química ainda dentro das instalações da Petrobras, uma
confusão tremenda para passar pela segurança, tendo que mudar a roupa do campo, calçar sapatos de couro... O foco: um laboratório fora,
próprio para a pesquisa de limnologia. E com a ideia que mais vale um amigo na praça do que dinheiro em caixa (que não rima, mas respeito
a citação do nosso mestre), foram surgindo as primeiras instalações do NUPEM/UFRJ, lá no parque de exposições e com comunicação,
atenção e foco, uma estrada de sucesso e conquistas.

Mas também tivemos muita limnologia! Programas de monitoramentos das lagoas, discussões sobre variáveis físicas e químicas,
aberturas de barra, espécies novas, experimentos, visita de pesquisadores de diversas especialidades, alunos da graduação ao pós-
doutorado, assuntos de química da água passando por todos os seguimentos da biota até ao homem. Oportunidade de aprendizagem para
todos, em termos de ciência e de vivência, lições e de fundamentais (de novo) que um mestre de verdade deixa impresso no coração e mente



de seus alunos e discípulos. O meu obrigada a todos pelas parcerias e convívios inestimáveis e ao estimadíssimo Professor Chico Esteves
pela sua força motriz e integradora do nosso cenário limnológico nas lagoas e no NUPEM/UFRJ!”

Atualmente a Dra. Christina Wyss Castello Branco é Professor Titular do Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRio).

ALBERT LUIZ SUHETT

“É com saudade e gratidão que lembro da época em que conheci e pude atuar em atividades diversas dentro do projeto ECOLagoas.
Ingressei no Laboratório de Limnologia/UFRJ em 2002 como aluno de graduação e foi através do projeto que pude fazer muitos trabalhos de
campo onde, além de conhecer as maravilhas e problemas das lagoas costeiras da região, tive valiosas lições dos colegas mais experientes. A
cada monitoramento mensal de que podia participar (e posteriormente coordenar), aprendia aspectos ecológicos e sociais sobre estes
ambientes, além de técnicas de campo, que contribuíram enormemente pra minha formação profissional. Guardo em minha memória, além de
verdadeiras aulas no campo, momentos de companheirismo, descontração e “causos”.

Como o projeto também tinha um forte cunho social, foi para mim uma oportunidade ímpar de poder atuar em atividades de educação
ambiental com os mais diversos públicos, além de poder representar o projeto, por exemplo, em palestras e em fóruns de discussão com
representantes da prefeitura, professores e moradores do entorno de ambientes estudados. Vivenciar essa dimensão política e social associada
à pesquisa acadêmica teve um valor inestimável na minha formação.

Por fim, ressalto que Projeto ECOLagoas foi certamente um grande impulsionador da criação do NUPEM/UFRJ e do estabelecimento
da UFRJ em Macaé. E tive o privilégio de ver este processo se desenrolando, sob o comando do Prof. Francisco Esteves, ao longo de
praticamente 10 anos nos quais participei do projeto. Levo a história bem sucedida do NUPEM/UFRJ, que se confunde fortemente com a do
projeto ECOLagoas, como uma grande motivação pra minha vida profissional”.

Atualmente o Dr. Albert Luiz Suhett é Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

FABIANA MACCORD RODRIGUES DA SILVA

“Lembro claramente dos primeiros dias em que ingressei no Laboratório de Limnologia da UFRJ, em abril de 2002, como estagiária do
curso de Biologia da UFRJ, e também como uma entusiasmada aprendiz. Semanas depois fui para meu primeiro campo de monitoramento
limnológico do Projeto ECOLagoas no PARNA de Jurubatiba, e naquele dia tudo começou a ter sentido. Vivenciar o trabalho de campo,
analisar amostras e produzir dados primários inéditos, parecia uma revolução em meus estudos universitários. Mas não parou por aí, o
ECOLagoas tinha outra vertente que eu não podia deixar de conhecer, a educação ambiental, aquela que leva, todos nós pesquisadores a
alcançar a tão buscada ligação entre a ciência e o repasse do conhecimento para a sociedade, o que transformava Jurubatiba em uma sala
de aula. E mais momentos incríveis foram vivenciados, com a construção do novo NUPEM/UFRJ e a chegada dos cursos da UFRJ em
Macaé, mais uma experiência única da qual sinto gratidão e orgulho em ter participado. Não existe motivação maior para um profissional
em início de carreira do que participar da criação de um núcleo grandioso como este. Foram seis anos entre iniciação científica e mestrado e
muitos outros que vieram depois de amizades e saudades. O Laboratório de Limnologia me recebeu como estagiária, e o ECOLagoas me
formou como profissional completa que sou hoje, como consultora ambiental apaixonada pelo que faço. Agradeço a todos os colegas e aos
meus queridos professores orientadores envolvidos ao longo desse caminho”.

Atualmente a Msc. Fabiana MacCord Rodrigues da Silva é Consultora na área de Meio Ambiente.

BETINA KOZLOWSKY SUZUKI

“O Ano 1992; Marco inicial do Projeto Ecolagoas e o marco inicial da minha trajetória acadêmica. Enquanto eu era leiloada para meu
amigo e futuro companheiro de laboratório João Leal na semana de trotes da Biologia, o Chico assinava o documento que viria a ser um
marco importante na vida acadêmica de um bom número de pesquisadores. Dediquei mais de 6 anos exclusivamente ao Projeto Ecolagoas,
desde o primeiro período de graduação quando ali ingressei trazida pelo meu eterno amigo Júnior, culminando na defesa da minha
dissertação de mestrado, e fiquei sensibilizada pela oportunidade de registrar aqui meu depoimento. Foram muitos mentores e mentoras,
amigas e amigos para a vida e parcerias que permanecem até hoje. Foi um período muito rico da minha vida, intenso em experiências,
descobertas, aprendizados, frustrações, mas acima de tudo, de autoconhecimento e fundamental para minha formação profissional”.

Atualmente a Dra. Betina Kozlowsky Suzuki é Professora da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

ANDRÉ MEGALI AMADO

“Conheci o NUPEM/UFRJ participando do ECOLagoas em janeiro de 1999, quando entrei como estagiário no laboratório de
Limnologia da UFRJ, e frequentava constantemente até maio de 2008 quando concluí meu doutorado em Ecologia. Nesse período foram
muitas experiências profissionais e pessoais. Ali foi fundada a minha identidade profissional e foram criados amigos e colaboradores para
muitos anos”.

Atualmente o Dr. André Megali Amado é Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SIDINEI MAGELA THOMAZ

“Minha trajetória científica e pessoal está intimamente associada às lagoas de Macaé. Na verdade, minha história com as lagoas é bem
anterior ao projeto Ecolagoas. Tudo começou em 1983, quando em meu primeiro ano no curso de Ciências Biológicas da UFSCar, viajei
para coletar material nas lagoas do litoral fluminense como estagiário do Professor Chico Esteves. Aquilo tudo era muito diferente e
estimulante para um jovem estudante (eu tinha 19 anos) que veria o mar pela segunda vez na vida. As imagens da natureza privilegiada, que
mesclava uma restinga bem preservada com areias brancas entremeadas por lagoas de águas negras, tendo o oceano azul-esverdeado ao
fundo, permanecem vivas em minha memória. Porém, muito mais do que a paisagem exuberante, a marca maior da minha primeira viagem
científica foi a que me fez sentir que a Limnologia seria, definitivamente, a minha principal meta a ser perseguida. Posteriormente, entre
1991 e 1993, participei ativamente do embrião do projeto ECOLagoas, que me proporcionou a oportunidade ímpar de realizar o doutorado e
amadurecer cientificamente e pessoalmente. Posso afirmar que sou muito feliz por ter participado em diferentes etapas das pesquisas das
lagoas costeiras e que, passados 32 anos, minha paixão pela Limnologia permanece mais viva do que nunca!”

Atualmente o Dr. Sidinei Magela Thomaz é Professor Titular da Universidade Estadual de Maringá-PR.



MAURICIO MELLO PETRUCIO

“...Se sou eu ainda jovem / Passando por cima de tudo / Se hoje canto essa canção/ O que cantarei depois?...” O Futuro ainda não
temos a capacidade de prever mas, o que sou hoje, certamente “devo/culpo” ao ECOLagoas e às pessoas com as quais convivi. Sou
muitíssimo grato!!!. Nesse exato momento, estou ao lado dos meus filhos (João Lucas e Antônio), tentando de alguma forma expressar a
importância desse começo acadêmico em poucas palavras. Posso dizer que foi uma experiência de vida única e que me transformou numa
pessoa mais consciente, crítica e muito feliz. Obrigado pelo espaço neste documento e por fazer parte do início desta história maravilhosa!!!”

Atualmente o Dr. Mauricio Mello Petrucio é Professor Titular da Universidade Federal de Santa Catarina.

ADRIANA DE MELO ROCHA

“Quando pensei em escrever sobre o ECOLagoas achei que seria fácil afinal, participei durante toda minha formação como ecóloga/
limnóloga deste projeto. Mas então, muitas lembranças começaram a pipocar na minha cabeça e não conseguia escolher qual delas melhor
ilustraria minha impressão sobre tudo que vivi. A melhor parte de ter reativado tantas lembranças é que a grande maioria delas eram muito
boas, felizes. As situações de campo, os aprendizados, as pessoas envolvidas.

Lembro dos primeiros passos que demos na Educação Ambiental. O Viva lagoa Viva, na beira da Imboassica, do curso para Professores
que participei uma vez, da exposição na praça no centro de Macaé, da abertura da barra da Imboassica quando levamos microscópios e
lupas pra que todos vissem o tanto de vida que existia numa gota d’água. As carinhas de surpresa: “isso tá na água, tia??” Das muitas vezes
que participei de “Jurubatiba, uma sala de aula”. Uma alegria lembrar que encontrei anos mais tarde, alunos que levei até o PARNA,
cursando Ciências Biológicas no NUPEM!

Enfim, são muitas lembranças e um sentimento muito bom de ter participado de tudo isso. Um certo orgulho de ter contribuído e de
fazer parte dessa história”.

A Dra. Adriana de Melo Rocha é Pós-Doutoranda do Laboratório de Limnologia da UFRJ.

ALEXANDRE FERREIRA LOPES

“Foram quase 9 anos de laboratório, ECOLagoas e NUPEM/UFRJ, foi iniciação, mestrado e doutorado, ou seja, tudo que sabia sobre
universidade, pesquisa, extensão foi aprendido lá, até eu começar minha própria caminhada.

Tive oportunidade de fazer parte, montar e coordenar equipes. Enfim, quanto mais demoro pensando no que vivi lá, fica mais claro que
essas poucas linhas não darão conta de definir minhas principais lembranças ou toda a gratidão que tenho pelas oportunidades que recebi e
pelos amigos que ganhei”.

Atualmente o Dr. Alexandre Ferreira Lopes é Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

JAYME MAGALHÃES SANTANGELO

“O Projeto ECOLagoas, o NUPEM/UFRJ e todas as pessoas envolvidas na sua criação e no seu desenvolvimento foram decisivos na
minha formação, tanto pessoal quanto profissional. Ao iniciar as minhas atividades junto ao Laboratório de Limnologia da UFRJ no ano
2000, foram muitas as histórias acumuladas nas idas e vindas entre o Rio e Macaé.

Juntando essas memórias à outras, o NUPEM/UFRJ permitiu o aprendizado tanto da Ciência quanto da convivência pessoal com
diferentes pessoas, e serei sempre grato a todos os envolvidos”.

Atualmente o Dr. Jayme Magalhães Santangelo é Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

RENATA DE FÁTIMA PANOSSO

“Foi um grande privilégio fazer parte da equipe que iniciou as atividades do Projeto ECOLagoas. Além da experiência profissional
ímpar, as dificuldades e superações ao longo do caminho contribuíram definitivamente para meu amadurecimento pessoal. Muitos colegas de
trabalho, hoje grandes limnólogos, fizeram parte dessa caminhada. Alguns carinhosos, outros engraçados, muitos com largo sorriso no rosto,
outros mais sisudos, porém sempre presentes no momento em que era preciso carregar o barco, ou matar uma barata no alojamento (ok..nem
todos nesse tópico..). Alguns mais experientes, outros aprendendo através de erros e acertos, assim como eu.

Foi com o espírito inquieto que o grupo conseguiu o que eu considero uma das mais brilhantes contribuições do Projeto ECOLagoas: a
criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, imprescindível para conservar e preservar um riquíssimo patrimônio natural. Assim,
o ECOLagoas foi e ainda é para mim um exemplo concreto de que “sonhar é preciso” e realizar é possível”.

Atualmente a Dr. Renata de Fátima Panosso é Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande Norte.

CLEBER PALMA SILVA 
EDÉLTI FARIA ALBERTONI

“Saindo de Rio Grande-RS para o Rio de Janeiro, tivemos a felicidade de participar do ECOLagoas entre 1995 e 1999. Neste período
desenvolvemos o Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do
Dr. Esteves. A oportunidade de poder trabalhar em um laboratório de pesquisa de ponta, voltado a estudos limnológicos, especialmente a
lagoas costeiras foi determinante em nossa vida profissional. A existência do projeto ECOLagoas permitiu que as nossas pesquisas fossem
desenvolvidas, enquanto também estávamos envolvidos nos monitoramentos e elaboração de relatórios sobre as lagoas. Conhecemos e
convivemos com pessoas muito especiais que foram essenciais no nosso crescimento científico e humano. O perfil e a capacidade de trabalho
e organização do Prof. Esteves a frente do ECOLagoas nos influenciou fortemente. Com uma formação acadêmica extremamente sólida e
uma visão de sociedade muito crítica, é um dos grandes exemplos no Brasil de docente que realmente exerce a integração do ensino, da
pesquisa e da extensão. Aprendemos muito ao vê-lo coordenar o laboratório de Limnologia da UFRJ, o NUPEM/UFRJ, e a liderar a
proposição de implantação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a criação de um campus da UFRJ na cidade de Macaé. Sentimos
uma mistura de respeito científico e carinho profundo por toda a equipe do ECOLagoas daquele período. As lembranças de um projeto tão
bem sucedido quanto o ECOLagoas sempre continuará alimentando nossos sonhos de estudar e conservar nossas lagoas costeiras”.

Atualmente o Dr. Cleber Palma Silva e a Dra. Edélti Faria Albertoni são Professores Titulares da Universidade Federal do Rio Grande.



LAÍSA FREIRE

“No NUPEM e dentro do projeto ECOLagoas eu construí as bases profissionais e pessoais que hoje orientam meu trabalho na
universidade. Já cheguei no laboratório de limnologia como estagiária envolvida com a Educação Ambiental... e desde então não saí mais,
de ambos (rs). Vivenciando as experiências de Educação Ambiental no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba com estudantes e
professores de Macaé, aprendi a trabalhar em grupo; a construir com eles; a refletir criticamente sobre os problemas ambientais; a
estabelecer relações entre a teoria e a prática da educação ambiental e a respeitar diferentes saberes da sociedade. Sou grata a todas as
oportunidades que tive neste grupo e espero a cada dia fazer mais por ele”.

Atualmente a Dr. Laísa Freire é Professora do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

FÁBIO ROLAND

“O projeto ECOLagoas ilustra uma importante fase da minha carreira acadêmica. Recordo-me vivamente muitas e muitas horas
dedicadas a este projeto. Com o propósito de construir as bases conceituais e contratuais do projeto ECOLagoas, sob a orientação do Dr.
Esteves, eu elaborarei as primeiras planilhas de custo, recolhi imagens da área de estudo, preparei fluxogramas das futuras atividades,
separei bibliografia, digitei os textos e, principalmente, estive em todas as reuniões com a Petrobras no Rio – Av. Chile e em Macaé. Lá se vão
mais de 25 anos. Orgulho-me profundamente por fazer parte dessa história. Mais um fato histórico que devo ao Projeto ECOLagoas: foi
naquela atmosfera científica que recebemos o primeiro visitante internacional do projeto, o Dr. Hakumat Rai, com quem trabalhei durante o
meu doutoramento”.

Atualmente o Dr. Fábio Roland é Professor Titular da Universidade Federal de Juiz de Fora.

PAULINA MAIA BARBOSA

“Cheguei à UFRJ para meu doutorado em 1996. Laboratório novo, novos colegas, novo orientador e novos projetos. Vida nova e
muitos desafios, mesmo para uma profissional com algum tempo de “casa” mineira. Fui apresentada ao NUPEM/UFRJ e ao projeto
ECOLagoas e de cara me encantei. Um cenário muito diferente daquele que eu bem conhecia e trabalhava. Um parque sendo implantado,
barra que abre e fecha, lagoas da cor de coca-cola, moitas de restinga, e início do trabalho com os professores das escolas do município. Fui
convidada a participar do 1º curso (ou um dos primeiros cursos) para professores, um público com o qual me identifico e tive oportunidade
de crescer! Fizemos trabalhos de campo, dinâmicas, construímos e descontruímos histórias, preparamos material didático-pedagógico e
principalmente, mostramos um outro mundo para os professores parceiros. O projeto cresceu e deu muitas crias. Para mim foi uma
experiência gratificante e um aprendizado enorme, que me permitiu seguir com esta linha em várias ocasiões, agora em Minas Gerais. Muito
obrigada a todos por esta vivencia, pela receptividade e por tudo que aprendi aí!”

Atualmente a Dr. Paulina Maia Barbosa é Professora Titular da Universidade Federal de Minas Gerais.

THAIS LAQUE

“Participei do Projeto ECOLagoas durante exatos 10 anos, no período entre os anos de 2001 e 2011. Nestes 10 anos, uma diversidade
de atividades - dentre elas: Jurubatiba uma sala de aula, Monitoramento das Lagoas Costeiras, Curso de Capacitação para Professores,
Curso de Capacitação para Pescadores, Elaboração de Relatórios Técnicos, entre outras – foram moldando a profissional que me tornei e,
acima de tudo, transformaram minha relação pessoal com o município de Macaé (RJ, Brasil).

Em 2011, ainda morando em Macaé, decidi prestar concurso para a Prefeitura de Macaé. Aprovada, trabalhando na Secretaria
Municipal de Ambiente há 3 anos, residente fixa no município de Macaé (RJ, Brasil), posso dizer que o Projeto ECOLagoas literalmente
transformou meus planos de “futuro”. O Projeto ECOLagoas me apresentou uma Macaé preservada, uma Macaé impactada, uma Macaé
frágil, uma Macaé forte e, principalmente, uma Macaé amável e respeitável pela sua diversidade sistêmica e populacional.

Hoje, 2015, não sou capaz de separar minha formação profissional do histórico do Projeto ECOLagoas, e posso dizer que o Projeto
ECOLagoas apadrinhou minha adoção pelo Município que hoje acolhe, permanentemente, a mim e minha família”.

Atualmente a Dra. Thais Laque é Bióloga Sênior da Secretaria de Meio Ambiente de Macaé.

VALÉRIA FERNANDES

“Na década de 90, precisamente no início do ano de 1992, comecei efetivamente minha participação no projeto ECOLagoas... Naquele
tempo ainda focado no monitoramento das lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida, sendo as duas últimas mais preservadas e a primeira
mais impactada por se tratar de um ecossistema urbano. Já era integrante da equipe do Dr. Esteves... desde 1989, quando ingressei no
Mestrado e quando tive a oportunidade de me apaixonar pelas lagoas costeiras,. mas em Macaé a visão e a paixão em muito se ampliaram...
eram idas mensais ao campo... Literalmente formamos um laboratório de Limnologia nas dependências da Petrobras, em meio a tubos e
escritórios, nos hospedávamos em hotéis e apesar de trabalharmos MUITO, sempre era muito bom ir à Macaé, cidade com moradores
preocupados com a temática ambiental em suas lagoas tantas palestras dadas: para engenheiros da Petrobras, para pescadores, para
associação de pescadores...

E o NUPEM/UFRJ foi se ampliando no decorrer do tempo, mais quartos e. cada um com seu nome de lagoa e plaquinha; laboratórios
mais amplos... alojamentos, cozinha e cozinheiras que faziam comidinha deliciosa, além de barcos e barqueiros.

Desta convivência maravilhosa nasceu uma TESE, foram produzidos artigos científicos... Porém mais do que isso: foram feitos
AMIGOS e foi se ampliando a cada dia a admiração pelo orientador/amigo/pai científico que foi e sempre será o Chico! Exemplo de líder, de
gerente, de coordenador, que seguimos onde hoje nos encontramos formando nossas equipes. Uma lembrança que nunca esqueci e que
reproduzo aqui na UFES/ES - a união entre todos os que integram o laboratório, estimulada pelas festas, encontros e futebol. A família que
sempre foi o laboratório de Limnologia!

Quando o NUPEM/UFRJ se tornou parte do Campus avançado da UFRJ foi motivo de extremo orgulho! Principalmente porque ajudei
a carregar tijolos, literalmente por ocasião de seu início, mesmo não convivendo mais no NUPEM/UFRJ de hoje, sempre me sentirei filha
dele! E o que lá aprendi foi ímpar, como diria meu eterno orientador!”

Atualmente a Dra. Valéria Fernandes é Professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo.



1.5 MUNICÍPIO DE MACAÉ CONSTRÓI NOVA SEDE PARA O NUPEM/UFRJ
No ano de 1998 o NUPEM/UFRJ já era um centro de pesquisa e extensão com grande reconhecimento junto à sociedade acadêmica brasileira e

internacional e disfrutava de considerável reconhecimento junto à sociedade de Macaé e região. Na pequena sala de aula, que também era usada como
auditório, não era mais possível acomodar o grande número de participantes das atividades, alunos e professores da rede municipal de ensino e moradores
de Macaé. A pequena área do único laboratório em pouco tempo tornou-se pequena para acomodar os pesquisadores, que frequentemente vinham de
várias partes do Brasil e do exterior, com o objetivo de pesquisar as lagoas costeiras, restingas, mata atlântica, entre outros ecossistemas.

Nas cerimônias de enceramento dos cursos de capacitação para professores da rede municipal realizados no NUPEM/UFRJ, além de autoridades
acadêmicas da UFRJ, também participavam autoridades municipais como o prefeito e o secretário de educação. Em março de 1998, durante o
enceramento de um destes cursos, o então prefeito Sylvio Lopes, presente à cerimônia e grande conhecedor da trajetória bem sucedida do NUPEM/UFRJ
e também grande entusiasta da ideia de trazer universidades públicas para Macaé, anunciou que o município iria construir uma nova sede para o
NUPEM/UFRJ “com instalações suficientes para realizar todos os sonhos dos pesquisadores”.

O terreno disponibilizado pela Prefeitura de Macaé para sediar a futura sede do NUPEM/UFRJ estava localizado a cerca de 300 metros da antiga
sede no Parque de Exposições. Já na primeira visita à área, os pesquisadores escolheram a parte inferior do grande terreno, mais próximo ao canal
Campus-Macaé. Este canal, com 96 km de extensão, construído de 1841 a 1861, em grande parte, pelas mãos de escravos, é considerado uma das maiores
obras realizadas no tempo do Brasil império. Trata-se portanto, de uma obra de enorme valor histórico e ambiental, que hoje, fruto do descaso de uma
sociedade que não valoriza saneamento básico é chamado de valão pelo grande volume de esgoto não tratado que recebe (Figura 1.8). Feita a escolha do
terreno, a próxima tarefa foi a elaboração do projeto arquitetônico e demais procedimentos para que a prefeitura de Macaé publicasse o edital para a
construção da nova sede.

Durante meses, percorrendo os caminhos da rígida burocracia da UFRJ, sem nenhuma perspectiva de obter o necessário apoio para elaborar o
projeto da futura sede do NUPEM/UFRJ, a equipe de pesquisadores encontrou na Secretaria de Obras do município de Macaé toda a ajuda e solicitude
que desejava. O secretário de obras, Engenheiro José Augusto Andrade e Silva, grande entusiasta da ideia de construir uma nova sede para o
NUPEM/UFRJ, disponibilizou duas arquitetas de sua equipe: Jane Mabe Barreto Mendonça e Manuela Mabe Barreto, que de maneira muito eficaz e
prestativa se debruçaram sobre a tarefa de elaborar o projeto da nova sede. Missão esta que foi cumprida com sucesso, mesmo sendo realizada juntamente
com as demais tarefas rotineiras que lhes competia na Secretaria de Obras (Figura 1.8).

Segundo as arquitetas Jane Mabe Barreto Mendonça e Manuela Mabe Barreto a proposta arquitetônica da nova sede deveria preservar as
características mais marcantes do NUPEM/UFRJ para a população macaense: “uma casa onde se faz pesquisas e recebe bem os munícipes”. Assim, a
primeira versão da proposta da futura sede do NUPEM/UFRJ foi concluída em junho de 1999. Era uma proposta inovadora, que com o decorrer de sua
elaboração foi sendo expandida não só em área, mas também em inovações para a época como exemplo a coleta de água da chuva para reuso em toaletes
e aquecimento da água por meio de energia solar. Com a conclusão do projeto no final do ano de 1999, se iniciou um longo período de espera, que se
tornou ainda mais longo devido ao elevado nível de ansiedade dos pesquisadores, que sonhavam ver o início da obra o mais rápido possível. Este período
envolveu várias etapas internas na Secretaria de Obras de Macaé, como a preparação dos projeto físico e financeiro e disponibilização dos recursos
financeiros, que tiveram sua origem advinda dos royalties do petróleo. Cumpridas todas as demandas necessárias o edital foi publicado em outubro de
2003.

Figura 1.8 Área cedida pela prefeitura de Macaé para a construção da nova sede do NUPEM/UFRJ. Foto a direita: Primeiro esboço de planta da futura sede do
NUPEM/UFRJ começa a ser traçado. Da esquerda para a direita: Prof. Francisco A. Esteves (Diretor do NUPEM/UFRJ); Arquiteta Manuela Mabe Barreto e Arquiteta
Jane Mabe Barreto Mendonça (ambas da Prefeitura de Macaé). Junho de 1999. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A empresa vencedora da licitação montou suas instalações de apoio para a construção da nova sede em janeiro de 2004 e o início efetivo da obra
ocorreu em fevereiro de 2004. À medida que a obra avançava novos sonhos eram concebidos pelos pesquisadores. Os sonhos eram estimulados pela boa
velocidade com que a obra se processava. Um dos primeiros sonhos foi a possibilidade de se construir em Macaé, a partir da nova sede do
NUPEM/UFRJ, um “Centro de Pesquisas e de Formação de Recursos Humanos em Ecologia e Ciências Socioambientais”. Contudo, para que este sonho
pudesse ser realizado, haveria necessidade de aumentar a área do terreno já cedido pela prefeitura de Macaé para acomodar novas instalações. Mais uma
vez, a grande visão de futuro do então prefeito Sylvio Lopes foi indispensável e a partir da solicitação do Professor Francisco A. Esteves, o mesmo
autorizou que o terreno anteriormente cedido à Universidade Federal do Rio de Janeiro para a construção da nova sede do NUPEM/UFRJ, que era de
6.200 m² tivesse sua área aumentada para 18.000 M2 (Figura 1.9).



Figura 1.9 Foto esquerda: Professor Francisco A. Esteves expõe ao Prefeito de Macaé, Sr. Sylvio Lopes, suas propostas para aumentar a presença da UFRJ em Macaé.
Foto setembro 2004. Foto à direita: Professor Francisco A. Esteves, solicita ao Prefeito Sylvio Lopes a autorização, na presença do Secretário de Obras Eng. José
Augusto A. e Silva e da Arquiteta Jane Mabe Barreto Mendonça (a direita foto) para aumentar a área do terreno cedido a UFRJ. Foto dezembro 2004. Fotos Arquivo
Laboratório de Limnologia UFRJ.

A conclusão de cada fase da obra da nova sede era motivo de júbilo e muitas comemorações pelos pesquisadores. Mais do que comemorar, havia
outra tarefa muito importante para ser realizada: aumentar o número de parceiros gestores da UFRJ que pudessem apoiar as propostas de ampliação das
atividades acadêmicas e administrativas do NUPEM/UFRJ em Macaé. Em outras palavras, desconstruir as fortes barreiras contrárias à ampliação da
UFRJ, que eram explícitas em várias Unidades Acadêmicas e em vários setores administrativas desta universidade. Neste contexto foram construídas
parcerias bem sucedidas, com os Professores Joel Teodósio Pró-reitor de Planejamento e Finanças; José Roberto Meyer Pró-reitor de Graduação; Hélio
Mattos Prefeito da UFRJ e Fernando Amorim COPPE/UFRJ.

Figura 1.10 Diferentes momentos da construção da nova sede do NUPEM/UFRJ- Foto superior esquerda: Autoridades da UFRJ visitam o canteiro de obras (esquerda
para direta Prof. Hélio Mattos- Prefeito da UFRJ; Prof. José Roberto Meyer-Pró-Reitor de Graduação; Prof. Joel Teodósio-Pró-Reitor de Planejamento e Finanças e
Prof. Fernando Amorim-Professor da COPPE/UFRJ (Fotos Maio de 2000 a 2006). Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

Figura 1.11 Autoridades da UFRJ e da Prefeitura de Macaé visitam as obras da futura sede do NUPEM/UFRJ. Da esquerda para a direita: Eng. Jose Augusto, Secretário
Obras de Macaé; Sr. Sylvio Lopes, Prefeito de Macaé; Prof. Aloisio Teixeira, Reitor da UFRJ; Glauco Lopes, Deputado Estadual; Prof. Francisco A. Esteves, Diretor
NUPEM/UFRJ; Prof. José Roberto Meyer, Pró-Reitor Graduação UFRJ; Sr. Marcio Franco Miranda, Representante da Petrobras e Sr. Fernando Marcelo, Secretario
Meio Ambiente Macaé. Novembro 2004. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Os novos parceiros de sonho: Joel Teodósio, José Roberto Meyer, Hélio Mattos e Fernando Amorim, após visitarem o NUPEM/UFRJ e conhecerem



suas propostas acadêmicas, bem como sua forte inserção social, passaram a atuar entre aqueles que mais participaram da luta pela interiorização da UFRJ.

1.6 NUPEM/UFRJ TEM SUA NOVA SEDE CONCLUÍDA
Os anos de 2005 e 2006 foram muito emblemáticos para o processo de interiorização da UFRJ. O primeiro marco ocorreu em 28 de julho de 2005

com a institucionalização do NUPEM/UFRJ como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde (Artigo 53 parágrafo 3º inciso IV do Estatuto da
UFRJ). A partir da sua institucionalização, o NUPEM/UFRJ passa a fazer parte do Conselho do maior Centro Universitário da UFRJ, o Centro de
Ciências da Saúde, e através deste passou a ser representado em importantes Colegiados da UFRJ. Assim sendo, a partir de 2005 o NUPEM/UFRJ migrou
da categoria de “Base de Pesquisa Avançada do Laboratório de Limnologia do Instituto Biologia” para a categoria “Órgão Suplementar do Centro de
Ciências da Saúde”.

A inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ ocorreu em 10 de março de 2006, evento de grande relevância para aumentar a presença da UFRJ
em Macaé, fato proporcionado através da criação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e da criação de vários novos projetos de pesquisa e de
extensão.

Com o início do ensino de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, a UFRJ recebia seus primeiros alunos em Macaé e o NUPEM/UFRJ
completava o indissociável tripé: pesquisa, ensino e extensão. Outro fato de considerável importância foi a ocupação da nova sede por seus primeiros
docentes, aqueles que iriam ajudar a construir o seu destino em uma nova etapa de sua história.

Com a nova sede do NUPEM/UFRJ, o processo de interiorização da UFRJ passa a enfrentar novos desafios. Inicialmente, dotar as novas instalações
de infraestrutura para receber os primeiros docentes, técnicos administrativos e alunos e desconstruir a forte tendência predominante nas Unidades
Acadêmicas de que os docentes concursados para o curso de Licenciatura de Ciências Biológicas de Macaé deveriam exercer suas atividades nos campi
localizados na cidade do Rio de Janeiro e comparecer ao NUPEM/UFRJ, apenas para ministrar as aulas.

Paralelamente as gestões para formar um corpo docente mínimo, capaz de iniciar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no NUPEM/UFRJ
e para que o mesmo fosse localizado neste núcleo, foram feitas várias incursões para dotar as novas instalações de mobiliário para receber os alunos e os
docentes pioneiros da UFRJ em Macaé. Mais uma vez, o espírito coletivo que norteou todas as ações do grupo de alunos e pesquisadores do Laboratório
de Limnologia do Instituto de Biologia da UFRJ foi de grande relevância para superar as dificuldades. Estes profissionais se colocaram à disposição para
recuperar carteiras, mesas, quadros negros, quadro mural, entre outros equipamentos, que se encontravam danificados e abandonados como sucatas nos
depósitos da UFRJ, para que pudessem ser utilizados pela primeira turma de graduação da UFRJ em Macaé (Figura 1.12).

Figura 1.12 A “Fábrica de Futuros”, NUPEM/UFRJ, começa a se tornar realidade. Conjunto de carteiras e quadro negro recolhidos no depósito de sucatas da UFRJ são
recuperados pelos alunos do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia UFRJ/Fundão para serem utilizados nas futuras salas de aulas do NUPEM/UFRJ. Foto
em fevereiro de 2006. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

1.7 FÁBRICA DE FUTUROS: A NOVA SEDE DO NUPEM/UFRJ É INAUGURADA
O dia 10 de março de 2006, inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ é uma data muito significativa para aqueles que sonhavam com a

possibilidade de interiorização da UFRJ. A Nova sede era formada por um excelente conjunto de salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática,
laboratórios de ensino e de pesquisa, auditório e uma considerável área que possibilitaria expansão com a construção de novas instalações (Figura 1.13).
Também, a inauguração foi um marco na vida dos novos habitantes desta “fábrica de futuros”: os primeiros professores concursados e empossados para
atuar no NUPEM/UFRJ e os primeiros alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Figura 1.14).

Nos discursos das diferentes autoridades acadêmicas e de lideranças políticas presentes na solenidade de inauguração era expresso, de maneira
enfática, o papel pioneiro do NUPEM/UFRJ como agente de produção e de divulgação do conhecimento em Macaé e região. O Reitor Professor Aloisio
Teixeira enfatizou o relevante papel do NUPEM/UFRJ:

“Aumentar o comprometimento social da ciência, como agente articulador de importantes iniciativas junto às organizações representativas da
comunidade civil, como agente de integração com diferentes níveis de governo e com o sistema produtivo e, principalmente, com o sistema de ensino em
todos os níveis do município de Macaé”.

O reconhecimento do papel do NUPEM/UFRJ com agente de produção de conhecimento ultrapassou as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro e
chegou a Brasília e ao Ministério da Educação (MEC). Através da política de fomentar novos centros de pesquisas e de ensino no interior do Brasil, foram
liberados pelo MEC recursos para a UFRJ, com a determinação que fossem utilizados unicamente para a expansão física e para aquisição de
equipamentos para o NUPEM/UFRJ. Com estes recursos foi possível no ano de 2007, a nova equipe de docentes, que acabara de assumir suas funções no
NUPEM/UFRJ, se debruçar sobre a tarefa de coordenar a concepção de um novo projeto arquitetônico para a construção de novas salas de aula,
laboratórios de ensino, de pesquisas e para gabinetes para docentes. A maior preocupação dos novos docentes foi quanto à preservação da arquitetura do
primeiro prédio inaugurado em 10 de março de 2006.



Figura 1.13 Fotos 1, 2 e 3: nova sede do NUPEM/UFRJ é inaugurada em 10 de março de 2006. Cerimônia muito concorrida, que contou com a participação de grande
número de autoridades acadêmicas e da sociedade macaense e da região. Foto 4: Prof. Aloísio Teixeira, Reitor UFRJ; Foto 5: Prof. Nelson Maculan, Secretário de
Ensino Superior Ministério da Educação e Foto 6: Riverton Mussi, Prefeito Macaé, 1ª Dama do município de Macaé, Sylvio Lopes, ex-prefeito, Glauco Lopes
(Deputado Estadual), José Roberto Meyer (Pró-Reitor Graduação UFRJ). Aloisio Teixeira (Reitor UFRJ), Francisco A. Esteves (Diretor NUPEM/UFRJ), Maria
Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia UFRJ) e Maxwell Vaz (representante da Petrobras). Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Toda a obra da expansão do NUPEM/UFRJ, que resultou na construção do chamado Bloco 2, foi administrada pelo Escritório Técnico da UFRJ
(ETU/UFRJ), que contratou um engenheiro para morar em Macaé e fiscalizar diariamente o andamento da obra. Este modelo de contratação inédito na
UFRJ foi de grande relevância para o sucesso do empreendimento. No prazo previsto a obra foi concluída e no início de 2009 suas instalações já se
encontravam habitadas e em pleno uso (Figura 1.15).

Figura 1.14 Foto à esquerda: Os primeiros professores concursados para atuar no NUPEM/UFRJ e no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Da esquerda para
direita em pé: Professores Francisco de A. Esteves; Tatiana Konno (camisa preta); Angélica Soares (camisa branca); Marisa Carvalho (camisa marrom); José
Nepomuceno (camisa branca) e Fabio Di Dario (camisa vermelha). Sentados: Ana Petry (a frente); Lísia Gestinari (cachecol vermelho); André Morandini e Alexandre
Azevedo e Mário S. Schultz (camisa verde). Foto em agosto de 2006. Foto à direita: Alguns dos primeiros alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: Da
esquerda para direita: Laíz Araújo; Rodolfo Coimbra; Natalia Machado; Marcele Louise; Rafaela Peixoto; Nathalia Fuentes e Rachel Freitas. Foto a em 10 março de
2006. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.



Figura 1.15 Com a inauguração do chamado Bloco 2, no ano de 2009, ocorreu considerável expansão da área física do NUPEM/UFRJ. Esta expansão proporcionou a
criação de vários laboratórios, gabinetes de docentes e várias salas de aulas. A obra foi realizada integralmente com recursos do Ministério da Educação. Fotos Arquivo
Laboratório de Limnologia UFRJ.



CAPÍTULO 2
NUPEM/UFRJ: ÓRGÃO SUPLEMENTAR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES & MARIA FERNANDA S. QUINTELA



2.1 O NUPEM/UFRJ JÁ NASCE INTERDISCIPLINAR
O crescimento, em número e diversidade de projetos de pesquisa, extensão e de divulgação científica do Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé

e sua considerável inserção e respeitabilidade junto à comunidade acadêmica brasileira e internacional, junto à sociedade Norte Fluminense, levaram à
busca da sua institucionalização para passar a fazer parte da estrutura administrativa e acadêmica da UFRJ. O histórico exitoso, expresso pela elevada
produção científica, a existência de vários projetos, o apoio de instituições locais, em especial a prefeitura de Macaé e de empresas como a Petrobras
(1992 a 2008), o apoio de instituições nacionais e internacionais e de unidades acadêmicas da UFRJ, associado às instalações físicas, que já atendiam às
demandas dos pesquisadores e alunos levavam a supor que o processo de institucionalização do NUPEM/UFRJ seria simples. Contudo, a prática mostrou
outra realidade e muitas dificuldades tiveram que ser enfrentadas e vencidas.

As dificuldades enfrentadas foram de vários níveis com destaque para as institucionais, as políticas e as financeiras. Nas institucionais podem ser
apontadas as que acenavam com a possibilidade de mudança do modelo baseado na estrutura departamental e disciplinar criado na reforma universitária
de 1968. Quando da criação do NUPEM, em 1994, já era claro que o modelo departamental já havia se esgotado e não mais atendia às demandas da
sociedade do século XX. Portanto, havia um forte anseio por parte dos seus idealizadores para experimentar novos modelos acadêmicos, mais
contextualizados com a sociedade contemporânea e também de forma a garantir sua missão de contribuir para o desenvolvimento científico e humano de
Macaé e região.

A opção adotada após várias discussões foi um modelo integrado e interdisciplinar, onde fosse possível uma prática rotineira que viabilizasse a
concepção e a realização de projetos de pesquisa integrando saberes da Ecologia, e das Ciências Biológicas, como Embriologia, Genética e Evolução,
assim como de outras ciências como da Química e das Ciências Humanas. A integração dos saberes neste modelo não deveria ficar restrita ao exercício da
pesquisa, mas se estender também ao ensino e em especial à extensão. Ao analisar que até os dias atuais, a abordagem interdisciplinar no exercício da
ciência, ainda causa objeção em vários setores da academia, pode-se facilmente imaginar que esta abordagem, no início deste século, encontrava
restrições ainda maiores entre os cientistas, especialmente entre os que foram forjados e atuam no âmbito de abordagens disciplinares e específicas.

2.2 CONSERVADORISMO INSTITUCIONAL: FORTE BARREIRA À CRIAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS
ACADÊMICAS

Outro fato relevante que dificultou a institucionalização do NUPEM/UFRJ, foi a forte rejeição de alguns setores da UFRJ à criação de uma unidade
fora da cidade do Rio de Janeiro.

Estes setores consideravam que esta situação poderia representar o início de um processo de criação de um campus universitário. Esta ideia, na
época era extremamente rejeitada, por vários grupos políticos, setores administrativos e acadêmicos da UFRJ, que argumentavam com frequência com
expressões de desânimo: “A UFRJ não tem vocação para a interiorização”, “já temos tantos problemas aqui no RJ e ainda vamos criar novos problemas
em outros municípios” e “não temos vagas para docentes e de técnicos administrativos e temos recursos escassos, como vamos interiorizar?”, entre outras.

A caminhada rumo à institucionalização do NUPEM/UFRJ demonstrou a existência de contradições, que é muito frequente na academia. É senso
comum que a universidade é o local da criação, do questionamento, da reflexão, crítica da busca da inovação, do estabelecimento e enfrentamento de
novos desafios. Por outro lado, a universidade é paradoxalmente, também, conservadora, mantenedora do status quórum e contrária ao enfrentamento de
mudanças e novos desafios. Contudo, não deve ser desconsiderado nesta análise que uma instituição milenar, como a universidade, somente sobreviveu a
tantas revoluções políticas e tecnológicas por ser capaz de se renovar e de se repensar constantemente.

As difíceis barreiras enfrentadas não foram, em nenhum momento, motivo para desânimo da equipe envolvida neste processo. Na mente dos
componentes desta equipe, era mais forte o desejo de realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão, contextualizadas na abordagem
interdisciplinar e na quebra deste paradigma, com excelência. Maior consciência no seio da equipe era a necessidade da prática da pesquisa, fortemente
ancorada nas demandas da sociedade local, como meio para a promoção do desenvolvimento regional sustentável.

2.3 INSTITUTO DE BIOLOGIA: PRIMEIRA ETAPA DO CAMINHO RUMO A INSTITUCIONALIZAÇÃO
A construção de parcerias entre pesquisadores da UFRJ e de outras instituições de pesquisa e ensino brasileiras foi essencial para enfrentar o

complexo processo burocrático e de política-acadêmica para a institucionalização do NUPEM/UFRJ. A primeira parceria consolidada foi com o Instituto
de Biologia, visto que sua concepção e criação ocorreu a partir de um pequeno grupo de professores e alunos de um de seus departamentos, o
Departamento de Ecologia. Um dos primeiros parceiros foi o Professor Sérgio Luiz Costa Bonecker, que na condição de diretor do Instituto de Biologia,
na época e grande admirador dos trabalhos desenvolvidos em Macaé, solicitou em 19 de setembro de 2001, através do Processo 23079.01160/01-81, à
então Sub-Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais (SR-4) a criação da Unidade Organizacional do Instituto de Biologia, NUPEM, justificando: “há
necessidade do NUPEM/IB efetivamente atuar como um campus avançado do IB/UFRJ, exercendo suas atividades de ensino, pesquisas e extensão”.
Além disso, mencionava que, no ano de 2002, o NUPEM/UFRJ seria a sede de alguns cursos de graduação do Instituto de Biologia. Esta menção do
diretor do Instituto de Biologia, já no ano de 2002 sobre a possibilidade da criação de cursos em Macaé, demonstrava a intensão precoce e inovadora em
interiorizar o ensino de graduação da UFRJ, fato que veio a ocorrer somente em março de 2006. Inaugura-se, uma jornada caracterizada por grandes
dificuldades institucionais no trato de inciativas inovadoras e em especial, aquelas que podem acenar, com eventuais alterações de conceitos e práticas,
regiamente estabelecidas, ao longo de décadas na estrutura acadêmica brasileira. Soma-se ainda a ausência de regras administrativo-acadêmicas claras
para orientar a criação de Unidades Acadêmicas, especialmente aquelas fora dos campi da UFRJ localizados na cidade do Rio de Janeiro.

O Diretor não só deu início ao processo de institucionalização do NUPEM/UFRJ, como incentivou a realização de eventos voltados à comunidade
científica, acadêmica e à comunidade local, em busca de parcerias, fortalecendo as suas atividades.

O NUPEM/UFRJ já realizava eventos científicos e acadêmicos relevantes, e destaca-se aqui o “II Simpósio Brasileiro de Restingas e Lagoas
Costeiras”, realizado de 17 a 20 de setembro de 1998, que reuniu mais de duas centenas de participantes, e foi realizado no auditório do Instituto Federal
Fluminense (Figura 2.1). Este evento proporcionou uma das publicações mais importantes no idioma português sobre os ecossistemas de restingas
brasileiros (ESTEVES & LACERDA, 2000). A foto de abertura do “II Simpósio Brasileiro de Restingas e Lagoas Costeiras” evidencia a vocação do
NUPEM na construção de parcerias entre a academia e a sociedade.



Figura 2.1 Primeiro evento científico realizado pela UFRJ em Macaé, II Simpósio Brasileiro de Restingas e Lagoas Costeiras organizado pelo NUPEM e realizado no
Instituto Federal de Fluminense (IFF) de 17 a 20 de setembro de 1998. Da esquerda para direita: Professor Sérgio Luiz Costa Bonecker, Professor Francisco A. Esteves
(presidente do evento), a sua direita várias autoridades municipais, estaduais e acadêmicas. Foto: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

2.4 CAMINHOS PERCORRIDOS RUMO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO NUPEM/UFRJ
O processo circulou por várias seções da Sub-Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais da UFRJ e foi remetido sem nenhuma manifestação à

Procuradoria Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta instância foi analisado em detalhe pelo Procurador Geral, Dr. Roberto Cândido A.
de C. Tostes, que em 29 de julho de 2002 emitiu parecer esclarecendo que de “acordo com as regras estatuárias a vinculação de uma Unidade não se faz a
outra Unidade, mas sim à respectiva Decania, aos órgãos deliberativos Superiores e sobretudo à reitoria” e sugeriu ainda, que se procedesse à constituição
de um Órgão Suplementar ligado ao Centro de Ciências da Saúde, com retorno para o Instituto de Biologia, que remeteu à Decania do Centro de Ciências
da Saúde. Na época, ocupava o cargo de Decano o Professor João Ferreira da Silva Filho (gestão 2002-2006), que era médico psiquiatra de formação e
um homem de grande cultura e visão. O professor tinha como característica pessoal utilizar discurso direto e objetivo e deu apoio e estímulo à criação do
NUPEM/UFRJ, como ele com frequência se referia.

Em 05 de maio de 2002, o Decano solicitou parecer sobre a proposta de institucionalização do NUPEM/UFRJ como Órgão Suplementar do Centro
de Ciências da Saúde ao Diretor do Instituto de Biofísica, Professor Walter Zin. Este solicitou ao Instituto de Biologia informações adicionais sobre a
origem, função e avanços até então conquistados pelo NUPEM. Estas solicitações foram atendidas pela Direção do Instituto de Biologia, a Professora
Maria Fernanda S. Quintela da Costa Nunes, Diretora do Instituto de Biologia à época, que em quatro de Setembro de 2002 anexou ao processo, as
informações solicitadas e destacou a “importância do NUPEM para ampliar as atuações do Instituto de Biologia e da UFRJ na região Norte Fluminense,
região carente de suporte-técnico científico para alavancar o seu desenvolvimento” e que esta Unidade Avançada do Instituto de Biologia teria as mesmas
prerrogativas dos outros departamentos que constituem o Instituto de Biologia. No seu parecer o Professor Walter Zin indicava que o NUPEM/UFRJ
deveria ser institucionalizado como uma Unidade autônoma ligada ao Centro de Ciências da Saúde. Na verdade, esta importância foi destacada, visto que
o Instituto de Biologia não concordava com a criação do órgão suplementar do CCS e existiam debates e reflexões profundas sobre o assunto.

Como presidente do Conselho do Centro de Ciências da Saúde, o Professor João Ferreira da Silva Filho enviou, no dia 9 de outubro de 2000, o
processo “Ad Referendum” deste Conselho para o Conselho Universitário, que na época era presidido pelo reitor Carlos Francisco Theodoro M. R. Lessa,
que o submeteu à apreciação da Comissão de Legislação e Normas e de Desenvolvimento do Conselho Universitário.

A pedido do Conselho Universitário o Conselheiro Professor Oscar Rosa Mattos elaborou um parecer sobre a institucionalização do NUPEM/UFRJ
que foi aprovado pelas Comissões de Legislação e Normas e de Desenvolvimento do Conselho Universitário, o qual indicava que o processo deveria
retornar a origem, portanto, ao Instituto de Biologia. A justificativa do parecerista era de que havia duas opiniões que “representavam conflitos de
encaminhamento”: A primeira opinião era aquela defendida pelo Instituto de Biologia e o relator do Conselho Universitário, Professor Oscar Rosa Mattos
que defendiam a institucionalização como um Departamento do Instituto de Biologia, atuando em Macaé e a segunda defendida pelo Procurador Geral da
UFRJ e o Centro de Ciências da Saúde que o NUPEM/UFRJ fosse institucionalizado como uma Unidade ligada diretamente a Decania do Centro de
Ciências da Saúde, como um órgão suplementar.

2.5 A EXCELÊNCIA ACADÊMICA: FATOR FUNDAMENTAL PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO NUPEM/UFRJ
O processo retorna ao Instituto de Biologia e ao mesmo tempo em que se preparava um documento sobre a trajetória acadêmica e a importância

regional do NUPEM/UFRJ, foi realizada uma ampla discussão nas diferentes instâncias do Instituto de Biologia e nos seus cinco departamentos, no
sentido de identificar, qual seria o melhor caminho a ser seguido para a institucionalização do NUPEM/UFRJ. As opções viáveis eram institucionalizar
como um departamento do Instituto de Biologia ou como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde, portanto uma unidade autônoma do
Instituto de Biologia. Assim, após as discussões, foi anexado ao processo um amplo documento elaborado pela pequena equipe de professores e alunos do
Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia envolvida com a institucionalização no NUPEM/UFRJ, denominado: “Criação do Núcleo
Interdisciplinar em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé”, e tinha como subtítulo: “A Primeira Unidade do Campus Avançado da
UFRJ em Macaé”. O acréscimo de informações, especialmente de caráter quantitativo quanto à produção científica e fotos das realizações tornava a
trajetória bem-sucedida do NUPEM/UFRJ ainda mais clara.

Finalmente a Congregação, reunida no dia 16 de dezembro de 2004 aprovou por unanimidade, a institucionalização do NUPEM/UFRJ como um
Órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde. Após a decisão da Congregação do Instituto o processo retornou, no dia 27 de dezembro de 2004,
para a Decania do Centro de Ciências da Saúde, que o remeteu novamente a um relator, desta vez o Professor Rafael Linden do Instituto de Biofísica.



Figura 2.2 Reunião da Congregação do Instituto de Biologia, em 16 de dezembro de 2004, sob a Presidência da Professora Maria Fernanda S. Quintela da Costa Nunes,
Diretora do Instituto de Biologia, aprovou, por unanimidade, a institucionalização do NUPEM/UFRJ, como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde. Fotos:
Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

O parecer emitido pelo relator, o Professor Rafael Linden, evidenciava, que além do relator ter realizado minuciosa leitura, também colhera
informações adicionais sobre a proposta, com o objetivo de compreender melhor os diversos caminhos percorridos e as diversas interpretações sobre a
institucionalização do NUPEM/UFRJ. Segundo o relator “surpreende o presente processo pela abundância de controvérsias acerca da identidade
pretendida pelo NUPEM e das múltiplas interpretações do estatuto da UFRJ oferecidas pela douta Procuradoria Geral da UFRJ, pelos relatores e pelos
próprios interessados”. Acrescenta ainda: “recomendo que, de uma vez por todas, procedam às instâncias competentes da UFRJ a definição do formato
adequado para cumprir o espirito de decisões conjuntas do Instituto de Biologia, do NUPEM e da Decania do Centro de Ciências da Saúde”, ou seja, a
institucionalização como Órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde.

O professor apresentou em seu relato, uma ampla explanação sobre o mérito da proposta do grupo de docentes do Instituto de Biologia responsáveis
pela criação do NUPEM/UFRJ e destacou, entre outros, os seguintes pontos:

1 - “A institucionalização do NUPEM se justifica pelo seu crescimento, por seu sucesso nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, pelo
estabelecimento de parcerias consequentes com a Prefeitura de Macaé e com a Petrobras, esta última um motor fundamental da vida econômica da
região, e por sua potencialidade como pedra fundamental de um campus avançado da UFRJ no interior do Estado do Rio de Janeiro”;

2 - “Trata-se de um exemplo notável de como o esforço de pioneiros, dotados de efetivo mérito e prestígio acadêmico, constroem um projeto bem-
sucedido que, assim, passa a merecer alhures que jamais atingem os espetaculares objetos propalados quando de sua festiva e muitas vezes açodada
implantação de direito”;

3 - “Concluindo este parecer, congratulo-me com o Professor Francisco Esteves, com o NUPEM e com o Instituto de Biologia por esta iniciativa,
que contempla mais um passo importante no papel da UFRJ como liderança acadêmica na área de Meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro e no
país”.

Merece destaque o entusiasmo do relator, Professor Rafael Linden ao frisar que “sou entusiasticamente favorável à institucionalização do NUPEM
associado diretamente ao Centro de Ciências da Saúde”.

Em reunião do Conselho de Coordenação do Centro de Ciências da Saúde, realizada em 10 de janeiro de 2005 e presidida pelo Decano, o parecer
foi aprovado por aclamação. Na mesma data, o Decano do Centro de Ciências da Saúde enviou o processo ao Conselho Universitário da UFRJ,
acompanhado de uma proposta regimento. A proposta de regimento se caracterizava por ser concisa e moderna, destacando-se o caráter interdisciplinar,
em que as abordagens ecológica e biológica se integravam à social. Assim, outro fato marcante na proposta de regimento era a alteração do nome da
Unidade que estava sendo criada. O nome foi alterado de Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé para Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento
Socioambiental de Macaé. Contudo, diante do fato de que a sigla NUPEM, já se encontrava fortemente associada à instituição de pesquisa e já galgava
enorme respeitabilidade em Macaé e região, foi acrescentada a sigla UFRJ, passando a ser denominada NUPEM/UFRJ.

2.6 PROPOSTA DE INSTITUCIONALIZAR O NUPEM/UFRJ COMO ÓRGÃO SUPLEMENTAR DO CENTRO DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE CHEGA AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO
No dia 18 de janeiro de 2005 o reitor da UFRJ, Professor Aloisio Teixeira, enviou a proposta de institucionalização do NUPEM/UFRJ como Órgão

Suplementar do CCS/UFRJ para análise pelas Comissões de Desenvolvimento e de Legislação e Normas. Nesta etapa do encaminhamento da proposta, as
discussões e reflexões já se encontravam bem adiantadas e já existia entre os membros do Conselho Universitário da UFRJ, mesmo que de maneira
informal, o “consenso” que a proposta de institucionalização do NUPEM/UFRJ deveria ser aprovada. Este “consenso” foi fruto de várias articulações
realizadas por professores e alunos, especialmente de pós-graduação do Instituto de Biologia diretamente envolvidos com a proposta e de vários
professores de outras Unidades Acadêmicas da UFRJ, dentre estes, o Professor Fernando Amorim da Escola Politécnica da UFRJ, que teve a tarefa de
divulgar as ações do NUPEM/UFRJ junto aos representantes do Centro de Tecnologia e do Centro Ciências Matemáticas e da Natureza no Conselho
Universitário da UFRJ.

A Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário em seu parecer a destacou vários pontos importantes da trajetória acadêmica do
NUPEM/UFRJ, dentre estes:

1 - “A existência de um trabalho meritório “a priori” com excelentes resultados acadêmicos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, incluindo-se
aí a sua decisiva atuação para a criação da reserva de Jurubatiba”;

2 - “Que o modelo implantado em Macaé deve ser tomado como um exemplo a ser seguido de integração entre ensino, pesquisa e extensão”;

3 - “Que o pedido de criação do Órgão suplementar foi encaminhado após a consolidação de um trabalho vitorioso na região consubstanciando o
presente processo”.

A Comissão de Desenvolvimento finaliza seu parecer destacando: “que considera de primordial importância que após a criação deste Órgão
Suplementar, este núcleo seja o início de um campus avançado que consideramos estratégico tanto para o desenvolvimento da UFRJ quanto para o da
própria região”.

O parecer da Comissão de Legislação e Normas, lavrado por um de seus componentes, o Professor Carlos Levi da Conceição (ocupou de 2011 a
2015 o cargo de reitor da UFRJ), após destacar alguns aspectos estatutários e regimentais envolvidos na proposta também ressaltou, de maneira



contundente, alguns pontos de relevância, como: NUPEM/UFRJ “acabaram por implantar, na prática um embrião de um campus avançado da UFRJ
naquela região. Trata-se, portanto, de um pleito sustentado por um trabalho bastante amadurecido, cientificamente importante, socialmente relevante e de
alto interesse estratégico para a nossa universidade”.

Finalizando o parecer a Comissão de Legislação e Normas pontua que é “plenamente favorável à institucionalização o Núcleo em Ecologia e
Desenvolvimento Socioambiental de Macaé-NUPEM, bastante convencido de que a decisão estará fortalecendo a capacidade operativa do Núcleo e
contribuindo para instrumenta-lo com meios ainda mais adequados para que possa continuar na busca de seus nobres, relevantes e estratégicos objetivos”.

2.7 NUPEM/UFRJ É INSTITUCIONALIZADO COMO ÓRGÃO SUPLEMENTAR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE

Diante dos pareceres favoráveis e das colocações por vários conselheiros que destacaram a importância da criação do NUPEM/UFRJ numa região
estratégica para o Estado do Rio de Janeiro, o plenário do Conselho Universitário aprovou, por unanimidade a criação do NUPEM/UFRJ através da
Resolução Nº 14/2005. A resolução menciona que o Conselho Universitário da UFRJ reunido no dia 28 de Julho de 2005 resolve: que no parágrafo
terceiro do artigo 53 do Estatuto da UFRJ passa a ter a seguinte redação: Integra, ainda, o Centro de Ciências da Saúde como Órgãos Suplementares: I-
Núcleo de Tecnologia Educacional para a saúde, II Núcleo de produtos Naturais, III- Núcleo de saúde Coletiva, IV- Núcleo em Ecologia e
Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, V- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, VI- Maternidade Escola e VII- Os Hospitais Escolas
(Figura 2.3).

Figura 2.3 Alunos, servidores e professores (Sérgio Luiz Costa Bonecker e Francisco A. Esteves, ambos em pé e Fábio R. Scarano camisa amarela) do Instituto de
Biologia no halll de acesso ao plenário do Conselho Universitário, aguardando, em 28 de Julho de 2005, o início da sessão deste conselho, que analisou a solicitação do
Centro de Ciências da Saúde de Institucionalização do NUPEM/UFRJ como um de seus Órgãos Suplementares. Fotos: Arquivo Lab. Limnologia UFRJ.

Embora longa, a caminhada de quase quatro anos para institucionalizar o NUPEM/UFRJ, caracterizada por enfrentamento de barreiras
administrativas e conceituais, proporcionou considerável e profícuo aprendizado para aqueles que dela participaram. Muitos alunos que participaram
deste processo, hoje atuam como docentes em várias universidades brasileiras (conforme apresentado no Capítulo 1) e replicam e aperfeiçoam em suas
instituições, o modelo bem sucedido que é o NUPEM/UFRJ, caracterizado pela construção do saber e formação de recursos humanos qualificados
integrando saberes e experiências e ciente de sua missão em contribuir com o desenvolvimento humano da sociedade Norte Fluminense.

 
Figura 2.4 Sessão de 28 de julho de 2005 do Conselho Universitário e Resolução Nº 14/2005 do mesmo conselho, altera o Artigo 53 do Estatuto da UFRJ, criando o
Núcleo Em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé entre os Órgãos Suplementares do Centro de Ciências da Saúde.

O Regimento aprovado apresenta, no seu escopo, uma diferença dos regimentos dos órgãos suplementares.

A experiência do Decano do Centro do Centro de Ciências da Saúde, Professor João Ferreira da Silva, foi de grande importância para proporcionar
uma qualificada condução do processo de institucionalização do NUPEM/UFRJ, concluída em 28 de julho de 2005 (Figura 2.4). No contexto deve ser
destacado o papel do Professor João Ferreira da Silva na preparação do regimento do NUPEM/UFRJ, assim como nos trâmites para agilizar sua
aprovação, que o Conselho Universitário aprovou no dia nove de março de 2006, apenas nove meses após a sua criação como Órgão Suplementar do
Centro de Ciências da Saúde (Figura 2.5).



Figura 2.5 Primeira página do Regimento do NUPEM/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário, pela Resolução 03/2006 de nove de março de 2006, no ano
seguinte a sua criação, fato raro na criação de Unidades Acadêmicas na UFRJ.

O Professor faleceu precocemente em 24 de Maio de 2008, e teve papel muito importante nas diferentes etapas do processo de institucionalização
do NUPEM/UFRJ e no desenvolvimento acadêmico e administrativo do Centro de Ciências da Saúde.



CAPÍTULO 3
“JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”: PIONEIRISMO DA UFRJ-MACAÉ NA MISSÃO DE COMPARTILHAR CONHECIMENTOS COM

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MARCOS PAULO FIGUEIREDO DE BARROS, ADRIANA DE MELO ROCHA, MARIANA CRISTINA HUGUET MARQUES, REINALDO LUIZ BOZELLI & FRANCISCO
DE ASSIS ESTEVES



3.1 “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”: ATIVIDADE PIONEIRA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE MACAÉ E REGIÃO

A criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba no ano de 1998 teve no grande número de pesquisas desenvolvidas na região Norte
Fluminense um dos seus principais fundamentos. As pesquisas realizadas na Restinga de Jurubatiba permitiram reunir qualitativamente e
quantitativamente um grande número de informações de grande relevância científica sobre os ecossistemas e sobre sua biodiversidade. Com os subsídios
proporcionados por estas pesquisas foi possível criar o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e assim tornar realidade a preservação de um mosaico
de ecossistemas em condições ecológicas muito próximas àquelas que os portugueses encontraram, quando chegaram ao Brasil pela primeira vez.
Portanto, a partir da liderança dos pesquisadores e estudantes do NUPEM/UFRJ, que foi possível a criação desta importante Unidade de Conservação, o
único parque nacional brasileiro que preserva ecossistemas de restingas (ver Cap. 6). Grande parte das pesquisas desenvolvidas na região, foram
realizadas no âmbito do projeto “Estudos Ecológicos das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense” (ECOLagoas), convênio firmado em 1992, entre o
Laboratório de Limnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fundação BioRio e Petrobras.

Quando o Projeto ECOLagoas passou a contribuir para a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba já era um projeto que desfrutava de
considerável reconhecimento junto à comunidade local, brasileira e internacional. Este reconhecimento se deu principalmente graças às pesquisas
pioneiras nas várias lagoas costeiras. Uma das lagoas mais estudadas pelo Projeto ECOLagoas foi a Lagoa Imboassica, uma lagoa costeira localizada na
divisa entre os municípios de Macaé e Rio das Ostras. Neste ecossistema também foram realizadas pesquisas inéditas, bem como avaliações do impacto
humano, visto que tal ecossistema já apresentava sinais de perda de qualidade ecológica em função da urbanização no seu entorno, ausência de
saneamento básico e ao uso desordenado do solo em toda a sua bacia hidrográfica.

As pesquisas e a formação de profissionais, mestres e doutores, contribuíram de maneira inquestionável para a internacionalização do Projeto
ECOLagoas e no reconhecimento da Lagoa Imboassica como um dos ecossistemas mais conhecidos do ponto de vista científico.

Hoje a Lagoa Imboassica pode ser considerada um polo de geração de conhecimentos científicos e de profissionais em gestão de recursos hídricos,
que atuam em várias universidades e institutos de pesquisas no Brasil e no exterior, em secretarias de meio ambiente na esfera municipal e estadual e em
órgãos de controle ambiental na esfera federal. Destaca-se contudo, que mesmo com todas as informações já disponíveis, as várias propostas de
recuperação e manejo adequado da Lagoa Imboassica, - elaboradas por diferentes gerações de cientistas da UFRJ - não foram suficientes para salvar um
ecossistema de extrema relevância ecológica e social da degradação ambiental. Um elemento chave no processo de gestão ambiental ainda não assumiu
seu papel estratégico neste processo: o poder público, tanto municipal, quanto estadual. A ele cabe a tarefa, prevista pela legislação brasileira, de aplicar
os conhecimentos e as tecnologias geradas para recuperar os serviços proporcionados à sociedade por um importante ecossistema como a Lagoa
Imboassica.

O Projeto ECOLagoas tinha como objetivo principal compreender o funcionamento ecológico dos ecossistemas lacustres da região, conhecer a
biodiversidade, identificar os principais impactos antrópicos e elaborar propostas para ações de mitigação dos impactos ou recuperação desses ambientes.

Apesar das muitas pesquisas realizadas pelo projeto ECOLagoas e dos muitos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e
internacionais de grande relevância no meio científico, estes resultados não eram acessíveis à população de Macaé e região. Desta forma, surgiu a
necessidade de implementar ações que possibilitassem o acesso ao conhecimento gerado com base nas pesquisas, principalmente para aqueles que vivem
próximos aos ambientes estudados.

Assim, várias ações de divulgação científica foram discutidas no âmbito do Projeto ECOLagoas. A partir destas ações foi criada a atividade
“Jurubatiba Uma Sala de Aula”, que tinha como público alvo alunos do Ensino Fundamental e Médio de Macaé e região, prioritariamente.

3.2 A CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”
A criação de “Jurubatiba Uma Sala de Aula” representou um verdadeiro desafio para a equipe executora da atividade: utilizar os resultados das

pesquisas realizadas no NUPEM/UFRJ para elaborar, com base no processo de construção do conhecimento, os meios para sensibilizar crianças e
adolescentes sobre questões ambientais de importância local e regional. Com base neste princípio, a atividade foi elaborada considerando a realização de
duas etapas a cada evento.

1ª - Apresentação de uma pequena palestra de duração média de 20 minutos no NUPEM/UFRJ. Nesta palestra era apresentada a Unidade de
Conservação, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, suas peculiaridades frente a outras modalidades de Unidades de Conservação que existem no
Brasil e sua relevância para a preservação da biodiversidade e para a sociedade. Além disso, apresentava aos jovens participantes as principais
características do ambiente físico, como origem geológica da área, tipo de relevo, variações da temperatura do ar e do solo e a disponibilidade de recursos
hídricos. Especial ênfase era dedicada às explanações sobre as adaptações da flora e da fauna aos ecossistemas de restinga.

2ª - Visita orientada ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba ou à Lagoa Imboassica. Posteriormente foi incorporado também um fragmento
de manguezal na localidade denominada Ilha Caieira, localizada no município de Macaé. As visitas eram realizadas em trilhas, que eram previamente
delimitadas no local e estudadas quanto aos principais componentes da flora e da fauna, contextualizadas na abordagem da atividade: adaptações a um
ambiente com características ecológicas extremas, como baixa disponibilidade de água e de nutrientes, elevada amplitude térmica e elevados níveis de
salinidade (os ecossistemas de restingas estão muito próximos ao mar).

Após estas duas etapas os participantes retornavam para a sede do NUPEM/UFRJ onde recebiam seus certificados de participação na atividade
“Jurubatiba Uma Sala de Aula” e a “carteirinha” de “Amigo da Natureza” (Figura 3.1).



Figura 3.1 Diferentes etapas da atividade “Jurubatiba Uma sala de Aula”: 1- Palestra sobre os ecossistemas a serem visitados, 2- Participantes lancham antes da visita
aos ecossistemas, 3-Trilha na restinga do Parque Restinga de Jurubatiba, próximo a uma de suas lagoas, 4- Monitor (aluno do curso de graduação) faz explanações
sobre as características ecológicas da flora e da fauna de restinga, 5- Monitor e participantes na atividade “Imboassica Uma Sala de Aula” e 6- Após a atividade os
participantes recebiam certificado de participação. Fotos entre 2002e 2011. Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

Além das reflexões quanto ao desenvolvimento de uma atividade de divulgação científica com qualidade socioambiental, o grupo, que era liderado
pelo Prof. Francisco de Assis Esteves e pelo Prof. Reinaldo Luiz Bozelli, identificou outro desafio: realizar a atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula”
sem prejudicar as intensas atividades de pesquisa do grupo e dispor de tempo para produzir trabalhos científicos com a qualidade e em quantidade,
requeridos pelos mecanismos impostos pela sociedade científica. De fato, o conflito estabelecido quando da concepção e implementação da atividade
“Jurubatiba Uma Sala de Aula” se insere em um contexto institucional e mais amplo, que perdura até os dias atuais no âmbito das universidades
brasileiras. Este conflito refere-se ao papel da grande maioria dos pesquisadores das universidades brasileiras, que se limitam no seu dia-a-dia a ministrar
aulas e cumprir suas cargas horárias mínimas previstas por lei e a dedicar-se à produção de artigos científicos e assim, atender às demandas dos órgãos
estaduais e federais de fomento à pesquisa e desta maneira, fortalecer o sistema produtivista que caracteriza as universidades brasileiras. A alternativa
proposta e assumida pelos pesquisadores e monitores do NUPEM/UFRJ foi a de produzir ciência com enfoque local e regional com qualidade
internacional e, mesmo antes de divulgá-la em periódicos especializados no Brasil e no exterior, compartilhá-la com a sociedade por meio da atividade
“Jurubatiba Uma Sala de Aula”, fazendo-a chegar às crianças e adolescentes e consequentemente às suas famílias.

O segundo desafio foi criar e colocar a atividade em prática por vários integrantes que não possuíam ainda experiência didática necessária, apesar de
serem detentores de forte arcabouço de conhecimentos científicos acerca dos ecossistemas que seriam visitados pelos alunos. Por outro lado, outros
membros da equipe detinham mais experiência com a metodologia de ministrar aula e menor domínio da teoria ecológica. Esse cenário foi considerado
como ponto positivo pelo grupo responsável pela preparação da atividade.

A atividade permitiu a troca de saberes desde a sua elaboração, onde alguns pesquisadores contribuíram mais com conteúdo, pois detinham mais
entendimento sobre os conceitos em Ecologia e sobre a biodiversidade desses ecossistemas e outros que tinham maior habilidade e conhecimento de
como lidar com os jovens, contribuíram com aspectos relacionados à didática. Tendo em vista que o público alvo era formado por crianças e adolescentes
havia desafios próprios para ser trabalhados, a mescla de conhecimentos foi benéfica e interessante para que a atividade obtivesse o sucesso que foi
posteriormente alcançado.

O trabalho foi árduo e várias reuniões foram necessárias até que o grupo se sentisse apto a opinar sobre os diversos aspectos que envolviam a
montagem da atividade, quanto ao tempo de duração, apresentação, trilhas, roteiros, segurança dos participantes em campo, desenvolvimento do
pensamento crítico, entre outros. A atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” foi construída passo-a-passo e não se utilizou de um modelo pronto, mesmo
sabendo que muitos outros grupos de estudos realizavam esse tipo de atividade, os pesquisadores do NUPEM/UFRJ optaram pela própria criação levando
em consideração o público alvo, as características dos ecossistemas do Parque Restinga de Jurubatiba e os impactos antrópicos a que estão submetidos.

A equipe trabalhava com informações básicas e de grande relevância científica sobre os ecossistemas e sobre a sua biodiversidade. Não havia
preocupação em relatar os detalhes sobre os ecossistemas visitados sobre as espécies que os habitam, visto que não cabia ao público alvo o refinamento
do avanço científico nas informações ou de apresentar na aula de campo tais detalhes, mas sim despertar nos participantes, com base em informações
cientificas, o interesse pela preservação do ambiente tendo como modelo os ecossistemas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a Lagoa de
Imboassica. Para tanto, a análise da paisagem, os aspectos de manutenção da biodiversidade, funcionamento e os impactos humanos a que aqueles
ecossistemas estão submetidos eram os temas que mais mereceriam destaque.

3.3 CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRJ-MACAÉ QUALIFICA OS MONITORES
Com a criação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ em Macaé, no Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio Ambiental

de Macaé, em março de 2006, grande parte da atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” passou a ser desenvolvida por alunos deste curso que foram
treinados para conduzi-la. O treinamento dos discentes foi realizado com participação em oficinas oferecidas pelos docentes da UFRJ em que eram
discutidos os importantes aspectos característicos da flora e da fauna das restingas e das lagoas costeiras da região (Figura 3.2). Esta nova formatação na
condução da atividade foi de grande importância para formação dos alunos do recém-criado curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, pois
possibilitou colocá-los em contato direto com a arte de compartilhar conhecimentos e também de colocá-los diretamente em contato com os ecossistemas



locais e da região, onde grande parte dos futuros licenciados atuarão como professores, gestores ou como cidadãos conscientes da importância da
manutenção da qualidade ecológica dos ecossistemas de Macaé e Região, como instrumentos fundamentais para a manutenção da qualidade de vida de
seus munícipes.

Figura 3.2 Alguns exemplares das “Fichas dos Seres”. Cada edição contém um conjunto de cerca de 10 fichas, coloridas, com conteúdo ecológicos sobre biodiversidade
e ecossistemas do Norte Fluminense, voltado a alunos do Ensino Fundamental e Médio. Cada “Ficha dos Seres” é elaborada por alunos de graduação e pós-graduação,
sob a coordenação de professores do NUPEM/UFRJ e do Instituto de Biologia da UFRJ.

Mais do que treinar os alunos do curso de Ciências Biológicas da UFRJ-Macaé para atuar como monitores na atividade “Jurubatiba Uma Sala de
Aula”, a participação destes discentes representava também a consolidação do processo de interiorização do ensino de graduação da UFRJ. Através de
uma ação de extensão como a atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” pôde ser demonstrado que a interiorização da UFRJ pode ser realizada, não só
com qualidade acadêmica, mas também mantendo o princípio básico da indissociabilidade do tripé pesquisa, ensino e extensão.

3.4 INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA PELO NUPEM/UFRJ: IMPORTANTE FATOR PARA O SUCESSO DA
ATIVIDADE “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”

Além da infraestrutura adequada oferecida pelo NUPEM/UFRJ em sua antiga, e especialmente na nova sede, de salas de aula, auditório, laboratório
e espaço de exposições científicas, incluindo recursos modernos de multimídia e de outros materiais didáticos, os monitores e seus coordenadores
contavam com o suporte administrativo do Sr. Andresson Salmeiro, cuja função principal era prover os aspectos de infraestrutura para o desenvolvimento
da atividade, como foi por exemplo providenciar transporte, lanches e demais demandas para o bom andamento da mesma, e estabelecer contato com as
escolas a fim de divulgar a atividade.

Manter a divulgação era uma preocupação constante, uma vez que inicialmente havia pouco conhecimento por parte da rede de ensino sobre a
atividade, e assim poucos professores a incluíam em seu planejamento anual. Quando a atividade passou ser mais conhecida pelas escolas, a iniciativa
pela procura para participar das atividades partia das escolas da rede de ensino.

3.5 O CONSTANTE REPENSAR DO APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”
A experiência demonstrou que havia necessidade de se planejar alternativas para serem oferecidas aos participantes em dias de chuvas, quando não

era possível a realização da atividade nos ecossistemas da Restinga de Jurubatiba ou na Lagoa de Imboassica. Assim, foi desenvolvida uma atividade “in
door” lúdica com debates de determinados pontos que eram de interesse cientifico e social pertinente aos ecossistemas de Macaé e região.

O treinamento dos discentes foi realizado por meio da participação em oficinas oferecidas pelos docentes da UFRJ onde eram discutidos os
importantes aspectos característicos da flora e da fauna das restingas e das lagoas costeiras da região.

3.6 UMA ANÁLISE EDUCACIONAL DA ATIVIDADE “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA”
As atividades realizadas no PARNA, na Lagoa Imboassica e no manguezal eram voltadas ao ensino de Ecologia medidas por explorações orientadas

em campo. Durante estas atividades levantavam-se questões que despertavam a ideia de Educação Ambiental, por meio de conceitos sobre atitudes e
conhecimentos voltados à importância da conservação dos ambientes visitados. No entanto, ainda há discussões se as atividades poderiam ser
classificadas como de Educação Ambiental uma vez que eram eventos pontuais e o contato com os participantes se restringia às saídas de campo.

Em 2004, a dissertação de mestrado desenvolvida por Alexandre Ferreira Lopes, orientado por Reinaldo Bozelli no Programa de Pós-Graduação em
Ecologia da UFRJ, analisou a atividade “Jurubatiba uma Sala de Aula”, servindo de instrumento para que se avaliasse os conhecimentos prévios de alunos
do 4º e 5º anos do ensino fundamental de três municípios do Norte Fluminense (Macaé, Carapebus e Quissamã) sobre áreas naturais e conceitos
ecológicos, e de que maneira a participação na atividade alterava este conhecimento. Através da metodologia de mapas mentais, os alunos participantes da
pesquisa deveriam representar através de um desenho como imaginavam ser o PARNA da Restinga de Jurubatiba, sem tê-lo visitado. A mesma atividade
foi repetida com os mesmos alunos após a visita orientada. Os principais resultados desta pesquisa mostram que nos mapas mentais prévios à visita, o
Parque era retratado como um ambiente muito diferente daquele que era percebido nos mapas mentais após a visita orientada. No momento anterior à
atividade, a flora era praticamente idêntica em todos os desenhos e representada por árvores e flores que são encontradas em livros didáticos, chamando a
atenção para a representação massiva de “macieiras” além de elementos que remetiam a parques de diversões e zoológicos. No entanto, naqueles mapas
mentais produzidos após a visita, puderam ser identificados elementos da paisagem observados durante a visita, além de alguns elementos que foram
mencionados somente na palestra no NUPEM/UFRJ Estes resultados demostraram que a combinação de palestra e visita orientada no Parque, que
compunham a atividade, foram essenciais para que a percepção sobre o ambiente fosse aprimorada e que alguns conceitos fossem consolidados e outras



representações inadequadas fossem eliminadas.

3.7 PAPEL DA ATIVIDADE “JURUBATIBA UMA SALA DE AULA” NA FORMAÇÃO HUMANA
Atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” possui significações diversas quando se questiona sobre a sua influência na formação de recursos

humanos, ao longo de vários anos de realização desta atividade mais de uma centena de alunos da UFRJ, especialmente dos cursos de Licenciatura em
Ciências Biológicas e de Bacharelado de diferentes áreas do saber participaram como monitores. Na tentativa de resgatar algumas informações sobre
aqueles participantes da atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula”, que tiveram as suas carreiras de alguma forma influenciada por esta atividade foi
realizado um breve levantamento destas informações com alguns dos antigos participantes, como monitores.

Aos monitores que foram alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ foi indagado: “A atividade influenciou sua formação como
profissional/professor? De que forma?”

As respostas apresentam semelhanças entre si mostrando que a participação na atividade foi de relevante importância para formação como futuros
professores considerando o aprimoramento das linguagens utilizadas e na importância do desenvolvimento de atividades similares com seus alunos
quando se tornaram profissionais. Segue abaixo o relato de duas monitoras, sendo que o primeiro relato vem de uma monitora que atualmente atua como
professora e o segundo de uma monitora que atua atualmente como bióloga.

Primeiro relato:

“Então, no primeiro momento influenciou na medida que eu não tinha muita vivência em trabalhar com pessoas, com alunos. Naquela
época, eu não tinha vivência nenhuma. E fazer palestra voltada, a mais aplicada e era assim como eu via lá, você fazia uma matéria e já
levavam eles para despertar o interesse por aquele ecossistema. Então, me despertou esse lado de divulgar Macaé e seus os ecossistemas e
poder trabalhar a parte teórica em sala e depois levar eles para lá para vivenciar o ambiente, para saber a importância desse ambiente. E
uma frase que o Francisco Esteves falou e estão nas cartas do NUPEM, que foi um projeto do governo alguns anos atrás... em mil novecentos
e pouco, O Conhecer para Preservar. E isso ficou muito em minha mente, você só vai preservar aquilo que você conhece e a maneira de
divulgarmos na sociedade o que tem de bom na cidade é isso... Levar os alunos a conhecer aquilo, e além de algumas atividades que eram
feitas lá, de você sentir o ambiente, de pegar uma planta para ver... acho que isso me aguçou mais o olhar, de me atentar para esse olhar de
não viver só a prática na escola, o dia a dia da escola, o laboratório da escola, mas poder levar os alunos para esse tipo de ambiente como a
restinga.” (Monitor - 1)

Segundo Relato:

“Eu acho assim me influenciou mais na minha formação de ser professora no sentido mais amplo de formação como professora do que
de bióloga, né?! E... por que foi o primeiro contato que a gente teve ali de atividade em que a gente era o monitor. Então a gente conduzia a
atividade lá junto aos professores, claro, da escola, com as crianças, mas a gente que elaborava e conduzia toda atividade e tinha um
controle da atividade de campo. Então, esse primeiro contato me ajudou muito, principalmente com as atividades que fiz depois com os
alunos na prática de ensino. Acho que foi fundamental, assim como montar, pensar aquilo ali para crianças, assim como para adultos, como
a gente também, fez atividade para pessoas de empresas não só o pessoal Petrobras na época a gente levava também se não me engano e não
só criança de escola. Porque como a gente trabalha, fiz parte do laboratório que vivia restinga de Jurubatiba como um todo, não sei se a
atividade em si na minha formação como bióloga me acrescentou, no sentido de que fiquei mais apaixonada porque a gente já vivia ali, já era
apaixonada pelo parque de qualquer forma. Mas acho que, a principal contribuição foi a minha formação como professora, acho que foi ali
naquela atividade”.

Mas você não acha que talvez mesmo não sendo professor a pessoa que vai atuar como biólogo, essa questão até da fala, no conduzir
talvez uma palestra ou outra coisa, já vai aprimorando, né?!

“Sim. É qualquer apresentação que você faz para qualquer público já vai te ajudando, já vai te dando bagagem... Acho que nesse
sentido aprimora. Mas, assim qualquer atividade soma, nunca vai, mesmo que se ela seja negativa, no final mesmo que a atividade não deu
um resultado bacana, mas você vai aprender que aquilo ali não é para ser feito. O que não foi o caso de Jurubatiba uma Sala de Aula... acho
que qualquer atividade dessa vai somar de alguma forma para formação do biólogo ou do professor e eu acho que estimular essa coisa da
curiosidade, da pesquisa na atividade de campo por que também tem os dois tipos de biólogo, aquele que adora o laboratório e que não quer
sair para atividade de campo nenhuma e para aquele que não, se apaixona e só quer ficar no campo e não quer ficar no laboratório, acho
que dá esse estimulo a atividade de campo”. (Monitor - 2)

Quando indagadas sobre o que modificariam na atividade obteve-se respostas diferenciadas.

Primeiro relato:

“Eu acho que gostei muito da maneira como foi conduzida. A única parte que vejo como ruim foi o fato de ter acabado. Acho que a
Universidade enquanto tem o tripé a extensão, deveria retornar isso de alguma forma já que temos que devolver para sociedade aquilo que a
sociedade investe na gente. Então, acho que deveria voltar esse apoio... Nós temos o ônibus da UFRJ, eu não que não sou mais aluna (risos),
os alunos, tem pessoas para isso, os alunos que podem desenvolver esse trabalho, acho que só falta querer já que o Parque é tão próximo.
Acho que poderia voltar, pois isso foi muito bom para mim. A gente ganhava uma ajuda de custo que nem era tão relevante, mas acho que a
vivência de você estar ali com seus colegas de trabalho, de você ter que desenvolver, ter que depois fazer o relatório da atividade que
aconteceu, do que foi bom do que poderia melhorar, mas eu não vejo hoje não consigo identificar o que poderia ser melhor. Acho que deveria
voltar a acontecer o projeto na minha opinião.” (Monitor - 1)

Segundo relato:

“Acho que talvez a atualização dos roteiros. Por que eu lembro que a gente fazia replicação de roteiros que eram elaborados, a gente
modificava muito pouco, adaptava muito pouco dependendo do público que a gente atendia. Então assim, o roteiro tem que ser revisado a
todo momento por que você tem um monte de laboratório de pesquisa fazendo pesquisa naquele local, então você tem informações novas
brotando a todo momento. Então a gente não pode... eu assim que é difícil você também pegar esse conteúdo e saber como você vai passar
para o público em geral, por que tem isso também, o que de fato vai chamar atenção e vai ser importante para população, mas acho que a
gente tem que tentar, no sentido de elaborar sempre novos roteiros, fazer a atividade em um parque que é tão grande e tem tantos atrativos,
assim mesmo turísticos e ecológicos que a gente tem que explorar mais... um pouco mais o Parque. Fazer algo não só voltado para biologia,
mas tentar integrar. O NUPEM não foi criado para ser uma instituição integradora?! Nesse sentido, integrar todas as outras disciplinas... e
uma coisa que o Francisco Esteves sempre falou, a gente tem que parar de ser cartesiano e fazer tudo separado. Não tem que ter laboratório
de ecologia e laboratório de química...” (Monitor – 2)”



Uma atividade de extensão como essa então pode ser o ponto final para integrar?

“Isso, exatamente. Acho que agente poderia, para ter um passo a mais, não é que era ruim. Acho que foi muito bom, muito importante
para formação de novos professores, né?! Para chamar também atenção da população para aquele ecossistema e para questões ambientais
de modo geral por que boa parte da população acho que ainda não conhece o Parque, então acho que foi a porta de entrada para as
pessoas... Oh!! Existe uma unidade de conservação aqui. Então, o que é uma unidade de conservação, qual que é a importância por que a
gente discorria um pouco sobre esses assuntos. Então, acho que isso é importante sim para Macaé nesse sentido por que a população que não
conhecia passou a conhecer e ainda boa parte da população não conhece mesmo ali no entorno, como outros estudos que a gente teve no
NUPEM, mostraram.” (Monitor - 2)

O segundo grupo de entrevistados foi de professores que treinaram os monitores da atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula”. A estes profissionais
foi colocada a seguinte questão: “Nas suas atividades atuais como professor/ pesquisador alguma de suas práticas vinculadas ao ensino, pesquisa e
extensão sofreram ou sofrem influência da atividade “Jurubatiba uma Sala de Aula?” De que forma?” E as respostas foram unânimes em falar que sim e
demonstrarem como utilizam o aprendizado atualmente em suas carreiras.

“Sim, certamente. Participei na criação dessa atividade, tendo participado na elaboração da palestra de apresentação da restinga,
bem como da elaboração da trilha pela qual os alunos eram conduzidos na restinga. Além disso, fui palestrante nesse programa inúmeras
vezes. No “Jurubatiba uma sala de aula” tive a oportunidade de ter minha primeira experiência de elaborar uma aula, acompanhar sua
execução e avaliar a sua efetividade na formação dos alunos participantes no programa. Como não cursei licenciatura na graduação,
“Jurubatiba uma sala de aula” foi a minha primeira oportunidade de refletir sobre a atividade docente e sobre o processo de ensino e
aprendizagem. Portanto, essa atividade foi o berço da minha atividade docente, na qual já atua há pouco mais de 8 anos”. (Prof. André
Megali Amado, UFRN).

“Sim. Considero que em aulas, palestras e demais atividades onde tenho que me comunicar sobre um assunto de meu domínio, sempre
procuro pensar em como a mensagem será recebida pelo público. Que tipo de informação e percepção sobre o assunto o receptor da
mensagem traz consigo? Que vocabulário devo utilizar? Como instigar a curiosidade do público? Este tipo de questionamento e de busca foi
algo que tive oportunidade de praticar muito cedo na minha formação acadêmica, no início de minha graduação, através da atividade em
questão, onde nosso público variava de crianças em idade pré-escolar a pessoas idosas, com os mais variados níveis de escolaridade.
Acredito que o trabalho da percepção dos organismos e ambientes no campo, bem como a busca de formulação de hipóteses para explicar o
que era observado, também foi importante na minha formação como pesquisador”. (Prof. Albert Suhett, UFRRJ).

“Sim. Acho que uma coisa importante, apesar de eu ter aprendido muito no colégio de aplicação da UFRJ no meu estágio em
docência, foi a questão da criação de uma atividade pautada ou pensada em um objetivo. Isso veio para mim e continuou comigo até as
atividades atuais, ou seja, eu tenho um objetivo ou determinado tema... o que eu vou criar para atingir aquele objetivo? Então, a atividade
Jurubatiba uma Sala de Aula me mostrou, no momento da minha formação e bem inexperiente, e permitiu ter as condições de criar, de pensar
na criação de uma atividade com determinado objetivo, com determinado fim e isso me deu uma clareza de que tudo é possível fazer frente a
um objetivo que se quer. E a atividade Jurubatiba, ela fornece isso até hoje. Foi o ponto de partida para que isso seja uma dinâmica, um
modelo continuo que eu sigo hoje. Buscar alternativas criativas ou pensar em coisas que possam ser bem diferentes ao visual e que possam
ser uma atividade que é desejada fazer. Hoje é mais do que isso, hoje eu tenho... Consigo com esse ensinamento que essa atividade me
forneceu, eu consigo trabalhar com o grupo com esse sentimento. Colocar na mesa um desafio para os meus alunos de iniciação científica, de
mestrado e de doutorado essa questão. Digo: “olha temos um desafio, um objetivo, determinada atividade, como faremos? Então, estimula a
criação e Jurubatiba nos deu muito forte que é essa questão da criatividade, criação.

“Outro ponto é a linguagem. Hoje me sinto capaz de fazer atividade com certa condição para qualquer público, porque eu consigo ao
longo do tempo da atividade desenvolver várias estratégias. Na atividade “Jurubatiba”, o público apesar da idade ser bastante variado,
tinha alunos muito jovens até adolescentes, mas de nível social, não sei se é o termo correto, de muita diferença. Então, é muito difícil às
vezes você falar, dar aula.” (Prof. Marcos Paulo Figueiredo de Barros, UFRJ)”

“Jurubatiba uma Sala de Aula” foi antes de tudo uma atividade desafiadora, que deu importante contribuição para a formação da consciência
ambiental e de cidadania para muitos jovens cidadãos norte fluminenses.

Mais do que ter contribuído como fonte de estímulos para crianças e adolescentes para a preservação ambiental e também ter contribuído para a
formação de profissionais, a atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” atuou, durante mais de uma década, como uma usina de geração de ideias para
mais de 20 mil crianças e adolescentes de vários municípios do Norte Fluminense. Os ensinamentos e observações que os milhares de participantes
tiveram oportunidade de vivenciar, durante suas visitas a ecossistemas tão peculiares, como aqueles encontrados no município de Macaé e região,
certamente contribuíram para a formação de cidadãos com mais consciência de suas responsabilidades com a preservação do ambiente e de sua
biodiversidade. Além disso, a atividade “Jurubatiba Uma Sala de Aula” contribuiu para a tomada de consciência de milhares de munícipes do Norte
Fluminense de que estes atributos, constituem elementos estratégicos para a manutenção da qualidade de vida nesta região e que a economia do petróleo
tem que ser vista como os demais ciclos econômicos que tiveram como palco esta mesma região (por exemplo ciclo do açúcar), como um fenômeno
efêmero, caracterizado pela grande instabilidade econômica e pela grande capacidade de causar impactos ambientais. Deste modo, a sociedade tem que
estar ciente da necessidade de utilizar de maneira racional os benefícios gerados pela exploração deste recurso natural não renovável, que é o petróleo.



CAPÍTULO 4
PIONEIRISMO DO NUPEM/UFRJ NO OFERECIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DOS

ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO

DEIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS



4.1 PROJETOS PIONEIROS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS DE MACAÉ E REGIÃO

As atividades de educação ambiental e divulgação científica, incluindo os cursos de formação continuada para professores realizados no Núcleo em
Ecologia e Desenvolvimento Social de Macaé (NUPEM/UFRJ) foram iniciados em 1996 e resultam do ideal do Professor Francisco de Assis Esteves em
estender à população local os conhecimentos gerados nas pesquisas desenvolvidas em lagoas costeiras dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã.
O pesquisador, que veio da Universidade Federal de São Carlos para o Instituto de Biologia da UFRJ (IB/UFRJ) ao final dos anos 80, organizou e
implantou um curso de pós-graduação em Ecologia, hoje o conceituado Programa de Pós-graduação em Ecologia (PPGE/UFRJ). Liderados e estimulados
pelo Professor Francisco de Assis Esteves, um grupo de pesquisadores do Instituto de Biologia e seus alunos de pós-graduação, iniciam a partir de 1995 o
planejamento e o desenvolvimento de atividades de divulgação científica, como cursos para professores, educação ambiental com alunos do ensino
fundamental e desenvolvimento de materiais educativos para as escolas da educação básica.

Todas as atividades de divulgação científica surgem associadas às pesquisas desenvolvidas e se estruturam em ações de aprendizagem para alunos
de graduação e pós-graduação do IB/UFRJ e para alunos e professores da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro. Os cursos para professores são
inovadores com vivências em ecossistemas litorâneos do Estado do Rio de Janeiro: restinga, lagoa, manguezal e mata. Já foram realizados mais de 30
cursos de ensino de ecologia e educação ambiental, envolvendo mais de 200 alunos de graduação e mais de 1.200 professores dos municípios de Macaé e
Região. Passados mais de vinte anos, a trajetória dos cursos de divulgação científica permite afirmar que eles assumiram um caráter extensionista,
associando ações educativas e atividades de pesquisa e contribuíram para o lançamento dos alicerces para a construção do projeto de desenvolvimento da
política de extensão da UFRJ.

Os cursos para professores tiveram seu início ao final dos anos 1990, década que se caracterizou pela edição da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBEN, lei 9.694 de 1996, que preconizava a urgência de reorganização da Educação Básica. Já no ano de sua edição, há mais de
vinte anos, a obrigatoriedade da extensão universitária aparecia no cenário das políticas públicas, sugerindo ações junto aos professores. No exercício da
autonomia universitária, a lei assegurou o estabelecimento de planos e programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de
extensão. Nesta época poucos grupos de pesquisa no Rio de Janeiro desenvolviam e/ou identificavam atividades de extensão universitária e não era
diferente na UFRJ. No entanto, o NUPEM/UFRJ, criado em 1994, já desenvolvia, de maneira pioneira, as suas atividades de extensão, mantendo forte
relação com a população de Macaé e municípios da Região, através de cursos e desenvolvimento de materiais educativos para professores e estudantes da
educação básica. Assim sendo, as ações de extensão no NUPEM/UFRJ, induziram a construção da política de extensão da UFRJ, promovendo ações e
transformações na relação com a população da Macaé. Estas relações resultaram na implantação do primeiro curso fora da cidade do Rio de Janeiro, o de
Ciências Biológicas e, mais tarde, como consequência, o Núcleo também protagoniza a interiorização da UFRJ para a cidade de Macaé.

4.2 CURSOS PARA PROFESSORES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO: BREVE HISTÓRICO
No ano de 1996 já era possível constatar, a partir de pesquisas realizadas no NUPEM/UFRJ, considerável número de informações científicas sobre

os componentes, a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas de Macaé e Região. Grande parte das informações disponíveis eram obtidas através do
desenvolvimento de dissertações, teses e publicações de artigos produzidos no âmbito do projeto ECOLagoas (Convênio Petrobras/UFRJ). No entanto, o
conhecimento gerado pelos acadêmicos não chegava à população local, que possuía forte relação com os ecossistemas, principalmente através dos
recursos naturais como pescado, lazer e a beleza cênica, entre outros. Ao mesmo tempo, os pesquisadores transitavam pelas lagoas e pela restinga e
surgiam frequentemente indagações dos moradores. “O que será que fazem, para que servem as pesquisas?”

Como forma de reafirmar o compromisso social do NUPEM/UFRJ e de proporcionar retorno à sociedade de Macaé, o Professor Francisco de Assis
Esteves lançou um desafio ao grupo de professores e doutorandos do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia: fazer a primeira interlocução
com a população de Macaé, através do oferecimento de cursos para professores, um modo de tornar disponível à população, os conhecimentos gerados na
universidade. Tratava-se de uma experiência nova para o grupo: transcrever a linguagem científica dos trabalhos desenvolvidos nos ecossistemas de
Macaé, publicados em revistas especializadas, para a educação básica (Figura 4.1 e Figura 4.2).

Figura 4.1 O primeiro curso para professores dos Ensinos Fundamental e Médio foi realizado em 1996. Nestes cursos eram distribuídos materiais didáticos, como
apostilas, com conteúdo, muitas vezes inéditos, frutos de pesquisas de docentes e de alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e do Programa em
Ecologia do Instituto de Biologia da UFRJ, que atuavam no NUPEM/UFRJ. Foto capas de apostilas de 1996 a 1999.

Iniciou-se uma série de reuniões internas do laboratório para discutir o tipo de curso, seus objetivos e, principalmente, seu projeto pedagógico.
Depois foram realizadas reuniões bem-sucedidas com a Secretaria de Educação de Macaé e no final do ano de 1996 a proposta pedagógica do curso já
estava formulada e a parceria com a Secretaria de Educação de Macaé consolidada.



Figura 4.2 Exemplo de conteúdo das apostilas utilizados nos cursos para professores dos Ensinos Fundamental e Médio. Os resultados das pesquisas sobre os
ecossistemas de Macaé e região apresentados, além da maioria não ter sido publicado, eram apresentados de forma lúdica e interativa. Contudo, com alto grau de rigor
científico na sua abordagem, como exemplifico, através desta figura, uma cadeia alimentar típica de Macaé e região.

4.3 PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO
O curso tratava do ensino de Ecologia e a opção do grupo proponente foi promover vivências e conhecer os componentes e processos ecológicos

nos diferentes ecossistemas da região: lagoas, restinga, floresta e manguezal e desenvolver atividades, assim como produzir materiais educativos em
decorrência destas atividades. Além das vivências, o curso propunha fugir das aulas convencionais, estimulando trabalhos em laboratório, permitindo aos
professores cursistas vivenciarem experiências das quais participavam os pesquisadores em seus cotidianos. Com a orientação de pesquisadores, definiu-
se, para o primeiro curso, a realização de trabalhos de campo na Lagoa de Cabiúnas (também chamada de Lagoa Jurubatiba) e na restinga de Jurubatiba,
no manguezal do Rio São João e na mata da Região Serrana próxima ao Córrego do Ouro (Figura 4.3 e Figura 4.4).

Figura 4.3 Ecossistemas da Restinga de Jurubatiba: vegetação e Lagoa Cabiúnas (também conhecida como Lagoa de Jurubatiba) e córregos da Mata Atlântica da
Região Serrana de Macaé se constituem em excelentes “Salas de Aulas” para os cursos de professores do Ensino Fundamental e Médio de Macaé e região. Fotos feitas
em Março de 2005. Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.



Figura 4.4 “Sala de aula”: manguezal do estuário de Rio Macaé. Estas aulas são destacadas para os professores dos Ensinos Fundamental e Médio as adaptações dos
organismos vegetais e animais às caraterísticas do ambiente e as degradações das características naturais provocadas pela ocupação desordenadas a partir,
principalmente da instalação da Economia do Petróleo em Macaé. 1: Desembarque dos alunos; 2: Professores-cursistas observando os organismo e 3: Observando a
degradação da vegetação de mangue. Foto em janeiro 2005. Arquivo do laboratório de Limnologia.

A opção de realizar vivências permite aos professores cursistas sentir, cheirar, tocar, ver, ouvir, mudar de escala, principalmente por estar dentro dos
ecossistemas, caminhando e percebendo o entorno. Na mata, por exemplo, ao encontrar um riacho, é possível andar sobre as pedras com os pés na água,
peneirando, observando a fauna diversa, muitas vezes desconhecida. Nos manguezais, sujando o pé na lama, percebendo o vai-vém da maré, as
adaptações dos organismos, conhecendo nossas flora e fauna (Figura 4.5). Estar nos ecossistemas permitia discutir processos de difícil abstração, mas de
fácil transposição quando se observava, por exemplo, a camada do folhiço na mata e se verificava a umidade, a fragmentação de folhas e a camada
húmica, discutindo a ciclagem de nutrientes, o que gerava, ao final do curso, reflexões e uma revisão dos conceitos ecológicos. A proposta pedagógica
envolvia aprender com e no ecossistema, tal qual faziam os naturalistas e fazem os pesquisadores em suas pesquisas de campo.

Figura 4.5 A rica biodiversidade da fauna e da flora marinha, especialmente aquela que habita os costões rochosos da Praia dos Cavalheiros, em Macaé, são examinadas
em detalhes pelos professores-cursistas, que se apropriam de conhecimentos indispensáveis para tornar suas aulas mais conectadas com a realidade regional.

Outro aspecto da definição do projeto pedagógico envolvia o desenvolvimento de materiais educativos sobre alguns dos ecossistemas litorâneos do
Estado do Rio de Janeiro, como: lagoa, restinga, manguezal e mata, em formato de apostilas, assim como o de roteiros para as aulas práticas. O material
objetivava guiar o professor durante o curso e estimulá-lo a desenvolver atividades e materiais com seus próprios alunos, inclusive os trabalhos de campo
(Figura 4.6).

Figura 4.6 Desenvolvimento de Materiais Educativos por alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da UFRJ possibilitava a
transposição da linguagem científica para a linguagem escolar. Exemplos de alguns dos materiais pedagógicos criados entre ente 2002 e 2004.



Ao mesmo tempo em que o curso tomava forma e caminhavam os entendimentos com a Secretaria de Educação de Macaé, era lançado no ano de
1996, o Programa Pró-Ciências da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em convênio com os governos estaduais, no
caso do Rio de Janeiro com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). O programa tinha como objetivo principal a
melhoria do ensino médio nas disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia, para aperfeiçoamento de professores em atividade, em interação
com a universidade e instituições de pesquisa.

Projeto pedagógico pronto, interesse das secretarias de educação, edital contemplando as ações propostas pelo NUPEM e professores do IB/UFRJ:
Era hora de concretizar o projeto.

Figura 4.7 As apostilas utilizadas nos cursos para professores dos Ensinos Fundamental e Médio transcreviam a linguagem acadêmica, geralmente muito especializada,
para uma linguagem adequada ao Ensino Fundamental e Médio, sem no entanto perder o rigor científico. Devido a qualidade científica e gráfica, estas apostilas são até
os dias atuais utilizadas em muitas bibliotecas das escolas de Macaé e região. Capas de apostilas de 2000 a 2003.

O NUPEM/UFRJ dispunha nesta época de alojamentos para doze pessoas, um pequeno laboratório de pesquisa e uma pequena cozinha, mas não
possuía salas de aula nem laboratórios didáticos. Era uma instituição eminentemente de pesquisa, que atuava principalmente em apoio aos trabalhos de
campo de pesquisadores do Campus UFRJ-Fundão e seus alunos de graduação e pós-graduação, para desenvolver seus projetos nas lagoas costeiras e na
restinga.

Com o financiamento do Programa Pró-Ciências da CAPES foram adquiridos os primeiros equipamentos destinados à formação continuada de
professores da região: uma televisão de 29 polegadas, dois aparelhos de vídeo cassete, três projetores de slides e um retroprojetor. Um segundo
laboratório de pesquisa foi construído, este com bancadas maiores e que já comportavam grupos de pelo menos 20 pessoas. Estava ali a possibilidade de
utilização do laboratório para os cursos com professores. Ambientes apropriados para os cursos, financiamento garantindo bolsas de estímulo aos
professores cursistas, aquisição de materiais, viaturas para deslocamentos, alojamentos para os que vêm de longe. E assim começa o primeiro curso de
formação continuada para professores de Macaé e região.

4.4 OS PRIMEIROS CURSOS DO PROGRAMA PRÓ-CIÊNCIAS: 1997 A 2000

4.4-1 O PRIMEIRO CURSO: UM MARCO NA HISTÓRIA DA UFRJ EM MACAÉ
A parceria com a Secretaria de Educação de Macaé e de outros municípios da Região possibilitou, no início do ano de 1997, a inscrição de 75

professores. Os 42 professores selecionados eram dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, São Pedro D
´Aldeia e Cabo Frio. O curso teve 120 horas e foi dividido em dois módulos. O primeiro módulo ocorreu no período de 17 a 22/02/1997 e o segundo
módulo no período de 04 a 09/08/1997. Foi realizado, ainda, um seminário no mês de junho, com apresentação de trabalhos elaborados pelos professores
cursistas. Este foi o primeiro curso de ensino de ecologia no Estado do Rio de Janeiro, no qual a maior parte da carga horária era dedicada às atividades
práticas de campo e de laboratório. As atividades de campo foram realizadas na Lagoa e na Restinga de Jurubatiba (na época o Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba ainda não tinha sido criado), na Lagoa de Imboassica, no manguezal do Rio São João e na mata marginal ao Córrego do Ouro.
Atividades de campo para os cursistas se mantém, até os dias de hoje, como um diferencial para os cursos oferecidos pelo NUPEM/UFRJ. O curso foi
integralmente gratuito, como ocorre até hoje e os professores cursistas eram contemplados com uma bolsa do Programa CAPES/FAPERJ como estímulo.
A Secretaria de Educação de Macaé forneceu os materiais para o almoço e lanche e duas merendeiras que preparavam as refeições para os professores
cursistas e alunos e professores da UFRJ.

4.4-2 QUEM ERAM OS PROFESSORES DO PRIMEIRO CURSO?
Os professores deste primeiro curso atuavam nas três redes de ensino, sendo 68% na rede pública de educação básica, 6% na rede particular e 26%

nas duas redes em concomitância. Dos 42 professores, apenas oito ( ou seja, 20%) haviam realizado trabalho de campo em sua formação profissional. A
ampla maioria dos professores não conhecia os ecossistemas locais e aqueles que conheciam não sabiam que atividades propor para os seus alunos. O
sucesso alcançado pelo curso foi registrado por 92% dos cursistas, que o avaliaram como excelente ou muito bom. Vale registrar algumas impressões que
nos indicaram o compromisso com a permanência dos cursos no NUPEM/UFRJ (Figura 4.8).

“O curso foi de fundamental importância para mudar a minha maneira de encarar o tema Ecologia e auxiliou no meu trabalho na escola”.

“Influenciou o meu trabalho cotidiano no sentido de melhorar a elaboração dos conteúdos práticos e teóricos, além de ter me motivado para a
Ecologia”.

“Aumentou substancialmente meu interesse pela Ecologia. Mudou minha maneira de encarar o tema, já que eu tinha uma ótica mais romântica que
racional”.

“Um aspecto positivo é a integração de pesquisadores e professores de 1º e 2º Graus”.

“A partir do curso anterior (Módulo I) passei a fazer visitas com meus alunos à Mata Atlântica e outros ecossistemas, meu curso passou a ter outra
conotação”.

“Após o Módulo I reestruturei por completo os meus cursos de Ciências e de Biologia, o laboratório passou a ser a Lagoa Imboassica e a Restinga
de Jurubatiba”.



Figura 4.8 O NUPEM/UFRJ iniciou, no ano de 1997, o oferecimento de cursos para professores dos Ensinos Fundamental e Médio de Macaé e região. Para tanto,
contou com sólida parceria da Secretaria de Educação de Macaé. Nos primeiros cursos se inscreveram mais de 70 e foram selecionados 42 professores. Já nos primeiros
cursos ficou evidente a grande demanda por cursos de formação continuada, como forma de completar a formação dos professores do Ensinos Fundamental e Médio de
Macaé e região. Foto de dois dos primeiros cursos realizado em março de 1998 e 1999. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

4.4-3 O MATERIAL PEDAGÓGICO
Os tutores e monitores dos cursos, formados por alunos de pós-graduação e graduação do Instituto de Biologia da UFRJ, desenvolveram material

didático, contendo informações científicas sobre os ecossistemas visitados, além de informações sobre a população e a economia do município de Macaé.
Também foram elaborados roteiros para as atividades práticas de campo e de laboratório.

Neste primeiro curso uma série de 31 slides com informações de processos ecológicos e componentes da fauna e flora locais foi desenvolvida e
entregue aos professores, acompanhada de um roteiro para orientar o uso dos slides. Passado o primeiro impacto de observação do atraente material,
recebemos a informação de que a ampla maioria das escolas públicas não possuía projetor de slides. Mas, em vez de desmotivar a ação, o material se
tornou um instrumento de pressão dos professores para aquisição de tais aparelhos. Este é um ponto fundamental para reflexão sobre as ações de extensão
do conhecimento acadêmico: quando o diálogo se estabelece, o crescimento é recíproco, ação e reação trazem desenvolvimento e avaliações constantes do
próprio processo.

O primeiro curso no ano de 1996 foi um marco na história do NUPEM/UFRJ e por isso vale registrar a equipe responsável: os professores Francisco
de Assis Esteves, Deia Maria Ferreira, Reinaldo Luiz Bozelli, Fábio Rubio Scarano, Benedita Aglai Oliveira da Silva e Erica Pellegrini Caramaschi e os
alunos de pós-graduação: João José Fonseca Leal, Maria Elizabeth Fernandes Correa, Sérgio de Melo, Luiz Carlos Serramo Lopez, José Francisco
Gonçalves Junior, Maurício Mello Petrúcio, Anderson Medeiros dos Santos e Alex Enrich Prast.

4.5 PRIMEIROS REGISTROS CIENTÍFICOS DOS CURSOS PARA PROFESSORES OFERECIDOS PELO
NUPEM/UFRJ

Em 1998, o primeiro registro sobre o curso, e sua forma inovadora no ensino de Ecologia, foi apresentado no II Simpósio Brasileiro de Restingas e
Lagoas Costeiras, em Macaé/RJ, e publicado no livro Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de
Macaé, RJ. No ano de 1999, mais uma comunicação científica sobre esta temática foi publicada no 30º Congresso de Botânica. Desde então, registros de
estudos sobre os cursos e os materiais produzidos para as escolas se tornaram constantes fontes de melhorias para a formação continuada.

Tabela 4.1 Cursos do Programa Pró-Ciências: 1997-1999.

Curso Período de
realização

Professores Municípios

1 17 a 22/02/1997 43 Macaé, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Casemiro de Abreu, Armação de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro D´Aldeia, Araruama, Campos dos Goytacazes, São Fidélis,
Nova Friburgo e Macuco.

04 a 09/08/1997

2 02 a 05/02/1998 41

03 a 08/08/1998

3 08 a 12/02/1999 39

02 a 07/08/1999

4 05 a 13/02/2000 40

07 a 12/08/2000

4.6 OS CURSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 1999 A 2006
O sucesso alcançado pelos primeiros cursos, seguido da interrupção do Programa Pró-Ciências pelo MEC exigiu, após avaliação, ajustes que

resultaram em um novo curso, um curso de Educação Ambiental para professores de Ciências e Biologia.

A proposta trazia um modelo pedagógico inédito na UFRJ, agora envolvendo alunos em uma disciplina de graduação do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas. Um projeto experimental bem sucedido, coordenado pelos Professores Francisco de Assis Esteves, Deia Maria Ferreira, Reinaldo
Luiz Bozelli e Paulina Barbosa, foi testado com alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e no semestre seguinte uma disciplina de
graduação foi criada como forma de atender à demanda dos cursos de extensão para professores no NUPEM/UFRJ.



Figura 4.9 Primeira turma do curso de Educação Ambiental para Professores do Ensino Fundamental e Médio de Macaé e Região, Março de 1999.

A disciplina Instrumentação em Ensino de Ecologia, oferecida aos alunos de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia, coloca o aluno de
graduação diretamente em contato com o planejamento, desenvolvimento e execução de um curso de formação continuada para professores de Macaé e
Região. A disciplina é ao mesmo tempo um componente curricular de graduação na formação inicial do curso de Ciências Biológicas do Instituto de
Biologia da UFRJ e um curso de extensão universitária para formação continuada de quarenta professores da Região Norte Fluminense. Como objetivos
principais a disciplina visava preparar alunos de graduação para a docência, promovendo um intercâmbio com professores da educação básica de Macaé e
Região, aperfeiçoar o conhecimento científico de professores-cursistas e dos alunos da UFRJ, utilizando os ecossistemas da mata atlântica, restinga, lagoa
e manguezal e propor a melhoria da qualidade da educação básica. A primeira parte da preparação do curso constava de uma revisão de conteúdos sobre
conceitos básicos em Ecologia e sobre os ecossistemas a serem vivenciados. Em um segundo momento era feita uma visita aos ecossistemas com vistas
ao planejamento das atividades. Num terceiro momento eram planejadas as atividades a serem realizadas no curso, priorizando atividades de campo, de
laboratório e lúdicas. Os cursos para professores eram realizados nos meses de fevereiro e julho, atendendo a 40 professores e se estendiam de segunda à
sexta-feira no horário de 8 às 17 horas. Os cursos do NUPEM/UFRJ passaram, a partir desta data, a ter 40 horas semanais (Figura 4.10 e Figura 4.11).

Em continuidade aos cursos de professores e no propósito de criar melhores condições de trabalho, e com os recursos do Projeto ECOLagoas
(convênio UFRJ-Petrobras), foram adquiridos tubos de ensaio, lamparinas, lupas de mão, tesouras, grampeadores, filmes fotográficos, fitas de vídeo
cassete, lâmpadas para projetores de slides e material de papelaria para confecção das atividades práticas. O primeiro curso de Educação Ambiental
envolveu 43 professores que atuavam em 38 escolas das três redes de ensino nos municípios de Macaé e Rio das Ostras e foi realizado no período de 02 a
05 de fevereiro de 1999. Destaca-se que a partir deste curso, além de ter sido reafirmado o compromisso com as atividades de extensão, foi possível
desenvolver a nova proposta pedagógica já mencionada. Esta nova proposta obteve sucesso e foram realizados 16 cursos entre os anos de 1999 e 2006,
atendendo a mais de 600 professores de 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais. A partir do aprendizado com os cursos
anteriores, os trabalhos de campo passaram a ser realizados na Lagoa Imboassica, Lagoa e Restinga de Jurubatiba, Manguezal do Rio Macaé, Costão
Rochoso na Praia dos Cavaleiros em Macaé e as práticas de mata na Reserva Biológica União, através de uma parceria entre o NUPEM/UFRJ e a Reserva
Biológica União - ReBio União.

Figura 4.10 Disciplina “Instrumentação em Ecologia” (IEE): A união exitosa de docentes do Instituto de Biologia da UFRJ, com alunos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e docentes dos Ensinos Fundamental e Médio para o aperfeiçoamento do ensino em Macaé e região.



Figura 4.11 Atividades lúdicas para representar processos dos ecossistemas de Macaé e região, como relação presa-predador (foto superior), cadeias alimentares (foto à
esquerda) e jogos ecológicos (foto à direita). Fotos entre 2002 e 2006. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

As sugestões advindas das avaliações realizadas pelos professores, ao final dos primeiros cursos de Educação Ambiental identificaram necessidades
locais que foram uma a uma, ao longo de um curto período de tempo, transformadas em realidade no NUPEM/UFRJ. Um bom exemplo é a proposta de
criação de cursos de graduação e de pós-graduação, hoje concretizada com a criação no ano de 2006 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e
do curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação no ano de 2011. Destaca-se que todas as sugestões, sem exceção já foram
implementadas pelos pesquisadores do NUPEM/UFRJ. Algumas aqui mencionadas: Criação do clube de Ciências; Criação de coleções de referência
sobre a fauna e flora locais; Criação da material informativo sobre o PARNA Jurubatiba; Linha de pesquisa em Educação Ambiental; Estágio nas
pesquisas em desenvolvimento no NUPEM/UFRJ; novos cursos.

A extensão universitária é uma via de mão dupla. A UFRJ e a sociedade de Macaé, através de ações no NUPEM/UFRJ, incluindo os cursos para
professores, vêm dialogando e o resultado sempre estabelece novas ações. Assim foram criados novos cursos de especialização, curso de bacharelado,
aulas de informática, entre outros e o NUPEM/UFRJ continua com inovações e ações de grande impacto na sociedade de Macaé e Região.

Tabela 4.2 Cursos de Educação Ambiental realizados no período de 1999 a 2006.

Curso Período de
realização

Profs. Municípios

1 02 a 05/02/1999 43 Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes

2 09 a 13/08/1999 28 Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu

3 14 a 19/02/2000 20 Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu

4 05 a 09/02/2001 30 Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu, Rio das Ostras

5 12 a 16/02/2001 28 Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro

6 28/01 a 01/02/2002 40

7 30/07 a 03/08/2002 36 Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, Araruama, Búzios, Quissamã

8 03 a 07/02/2003 41 Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, São Pedro D´Aldeia, Casemiro de Abreu, Araruama, Arraial do Cabo, Niterói

9 07/2003 39

10 11/2003 41

11 02 a 06/02/2004 33 Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, São Pedro D´Aldeia, Araruama, Arraial do Cabo, Nilópolis, Cabo Frio, Rio das Ostras, Carapebus, Nova Friburgo, Nova Iguaçu

12 12 a 16/07/2004 44 Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, São Pedro D´Aldeia, Araruama, Nilópolis, Cabo Frio, Rio das Ostras, Carapebus, Juiz de Fora MG, Quissamã, São Gonçalo, Bom Jesus de Itabapoana

13 24 a 28/01/2005 43 Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras, Carapebus, Viçosa MG, Quissamã, Bom Jesus de Itabapoana, Barra de São João, Saquarema, Niterói, Rio de Janeiro, Angra dos Reis,
Nova Iguaçu, Santa Teresa ES

14 11 a 15/07/2005 32 Macaé, Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, São Gonçalo, Rio Bonito, Trajano de Morae

15 06 a 10/02/2006 38 Macaé, Campos dos Goytacazes, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Magé, São Pedro D´Aldeia, Itaboraí, Araruama, Carapebus, São Gonçalo, Conceição de Macabu, Casemiro de Abreu, Silva Jardim

16 10 a14/07/2006 42 Macaé, Campos dos Goytacazes, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Gonçalo, Valença, Maricá, Niterói

Total 578

Vale registrar alguns trechos extraídos das avaliações feitas pelos professores nos primeiros cursos de Educação Ambiental, no ano de 1999.

...“Achei o curso simplesmente maravilhoso, os conteúdos propostos foram bem trabalhados e, hoje, podemos e temos condições de discutir muitos
conceitos encontrados em nosso livros.”

...“Os professores estão empenhados, comprometidos em discutir seus conhecimentos de forma prática e prazerosa, nos estimulando a buscar o
conhecimento, a investigar, a sentir, a amar...”

...“Já que estamos na base, trabalhando com crianças é indispensável que possamos construir novos conceitos, novos valores ecológicos, novas
atitudes com relação ao ambiente e o quanto antes jogarmos esta sementinha, mais rápido ela frutificará.”

...“Como já ouvi: quem vem sempre traz algo e quem vai, sempre tem algo para levar.”

Este último comentário nos dá a certeza de missão cumprida e de que vale repetir a experiência vitoriosa! Este é um comentário da equipe no
relatório encaminhado à FAPERJ no ano de 1999. Estava reafirmado o compromisso da UFRJ com a educação básica em Macaé e Região.

4.7 CURSOS VIVÊNCIAS EM ECOLOGIA PRATICANDO PARA EDUCAR
O curso Vivências em Ecologia Praticando para Educar surgiu em decorrência dos cursos de Educação Ambiental. No ano de 2006, o grupo de

professores e estudantes de graduação da disciplina Instrumentação em Ensino de Ecologia redefiniram, após avaliação dos cursos de Educação
Ambiental, uma linha para os cursos mais voltada para o ensino de Ecologia. Os estudos sobre os ecossistemas litorâneos da Mata Atlântica: restinga,
lagoa, manguezal e mata constituem as principais reflexões durante o curso. As vivências em campo se consolidam em dois eixos principais para discutir



a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas: vivências em áreas de conservação (Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e Reserva Biológica
União) e em áreas sob forte ação antrópica (lagoa Imboassica, manguezal do Rio Macaé e Costão rochoso da Praia dos Cavaleiros, Macaé, RJ). Um
estímulo a que professores e seus alunos dialoguem sobre a importância dos ecossistemas sob o olhar regional (Figura 4.12 e Figura 4.13).

Figura 4.12 Práticas da Disciplina “Instrumentação em Ensino de Ecologia”: Vivências em ecossistemas ainda preservados (parte superior da figura) e em ecossistemas
submetidos a forte pressão antrópica (parte inferior da figura).

Figura 4.13 A “Sala de Aula” Lagoa Imboassica, por ser um ecossistema de grande importância, ecológica, social e econômica e pelo fato de estar sob forte pressão
antrópica, recebe atenção especial. O conhecimento pelos professores-cursistas das consequências socioambientais da degradação de um relevante ecossistema como a
Lagoa Imboassica é um importante caminho para alcançar a recuperação dos seus serviços ambientais.



Tabela 4.3 Resumo dos cursos Vivências em Ecologia praticando para educar no período de 2007 a 2012.

Curso Período de
realização

Profs. Municípios

17 05 a 09/02/2007 34 Campos dos Goytacazes, Saquarema, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu, Mimoso do Sul ES, São Francisco de Itabapoana, Macaé, Quissamã

18 15 a 19/07/2007 43 Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, São Fidélis, Conceição de Macabu, Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro, São Pedro D´Aldeia, Saquarema, Niteroi, Araruama, Três Coroas-RS

19 18 a 22/02/2008 38

20 21 a 25/07/2008 37 Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Casemiro de Abreu, São Pedro D’Aldeia, Araruama, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Iguaba Grande, Niterói

21 09 a 13/02/2009 36 Rio das Ostras, Macaé, Casemiro de Abreu, Niterói, Silva Jardim, São Gonçalo, Cabo Frio, Saquarema, Volta Redonda

22 13 a 17/07/2009 44 Rio das Ostras, Macaé, Casemiro de Abreu, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, São Pedro D’Aldeia

23 01 a 05/02/2010 39 Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Trajano de Moraes, Araruama, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Saquarema

24 19 a 23/07/2010 41 Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Carapebus, Rio Bonito, Arraial do cabo

25 31/01 a 04/02/2011 38 Macaé, Silva Jardim, Casemiro de Abreu, Rio Bonito, São Gonçalo, Araruama, Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Rio de Janeiro

26 18 a 22/07/2011 39 Macaé, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro D´Aldeia, Casemiro de Abreu, São Fidélis, Bom Jesus de Itabapoana

27 06 a 10/02/2012 43 Macaé, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Cabo Frio, São Pedro D´Aldeia, Rio de janeiro, Silva jardim, Rio Bonito, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Búzios, Itaboraí, Nova Friburgo

28 09 a 13/07/2012 42 Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, São Pedro D’Aldeia, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Armação de Búzios, Araruama, Niterói, Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Maricá, Serra-
ES

Total 474

4.8 CONTRIBUINDO PARA A POLÍTICA DE EXTENSÃO DA UFRJ
Neste contexto histórico, até o ano de 2016, já foram realizados 32 cursos ministrados pelo NUPEM/UFRJ e pelo Instituto de Biologia a professores

de 29 municípios. O pioneirismo na política de extensão do NUPEM/UFRJ e o sucesso dos cursos ao longo dos anos levou sua coordenação a ser
convidada a participar da primeira investida da UFRJ em desenvolver uma política de extensão. A Pró-Reitoria de Extensão realizou o I Encontro sobre
Flexibilização Curricular, uma forma de atender ao Plano Nacional de Educação e um caminho para a extensão chegar à graduação. Poucas eram as
atividades à época na UFRJ e a coordenação da disciplina Instrumentação em Ensino de Ecologia – IEE compôs a primeira mesa redonda em outubto de
2003. Era a única disciplina do Instituto de Biologia e uma das poucas da UFRJ que trazia a marca da extensão e a proposta de uma inovação pedagógica
associando as formações inicial e continuada em uma disciplina de graduação. A política de extensão da UFRJ se concretizou no ano de 2014, tendo
como um dos principais pilares os cursos do NUPEM/UFRJ que se iniciam como uma forma de divulgação científica ministrados para a sociedade
regional desde o ano de 1997.

4.9 OUTROS CURSOS PARA PROFESSORES
Vários outros cursos foram realizados no NUPEM/UFRJ durante estes 20 anos, mas nem todos puderam ser resgatados. Registramos aqui alguns:

Insetos como Ferramenta de Ensino na Educação Básica, Ecologia de Solos, Os Micróbios Estão em Toda Parte, Educação Ambiental para
Pescadores, Biologia Marinha, Limnologia, Ecologia de Lagoas, Ecologia de Algas, Ecologia Vegetal e Educação Ambiental para Guardas Municipais
(Figura 4.14).



Figura 4.14 Fotos 1 e 2: Curso sobre Ecologia de Insetos, ministrado em agosto de 2006 pela Professora Margarete Macedo Monteiro; Fotos 3 e 4: Curso sobre
Ecologia de Solos ministrado, em novembro de 2006, pelas Professores Benedita Aglai e Maria Cristina Lemos. Todos docentes do Instituto de Biologia. Fotos:
Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

4.10 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ALUNOS E PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA: UMA TRANSPOSIÇÃO DA LINGUAGEM CIENTÍFICA PARA A LINGUAGEM ESCOLAR

Com a crescente procura de professores para os cursos, o NUPEM/UFRJ e professores do Instituto de Biologia resolveram ampliar a atuação para a
elaboração de materiais educativos para professores e alunos sobre temas principalmente relacionados ao conhecimento dos ecossistemas litorâneos do
Estado do Rio de Janeiro. Os materiais foram desenvolvidos por alunos de graduação sob a orientação de pesquisadores do NUPEM/UFRJ e do Instituto
de Biologia, transcrevendo a linguagem científica de dissertações, teses e artigos para a linguagem escolar. São materiais que contribuem para que
crianças e adolescentes conheçam melhor nossas tão ricas flora e fauna dos ecossistemas litorâneos do Estado do Rio de Janeiro. Aqui estão alguns
exemplos:

B.1 - CADERNOS NUPEM: seriado de divulgação científica para a educação básica, coordenada pelos Professores Reinaldo Bozelli, Laìsa Freire e
Francisco Esteves, desde o ano de 2003 vem tratando de temas variados e é distribuída às escolas e em eventos para professores realizados no NUPEM.
Tem como objetivo a utilização para alunos da educação básica, e que versa sobre pesquisas realizadas no litoral fluminense, escrito em uma linguagem
acessível à comunidade escolar (Figura 4.15).

Cadernos NUPEM nº 1: História da criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (SANTOS; BOZELLI, 2003),

Cadernos NUPEM nº 2: Insetos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (MADEIRA; MONTEIRO, 2004)

Cadernos NUPEM nº 3: Processos de sucessão ecológica ocorridos na restinga de Jurubatiba (BOZELLI; MANTUANO, 2005).

Cadernos NUPEM nº 4: Zooplâncton das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense (BOZELLI; SANTOS, 2010)

Cadernos NUPEM nº 5: Revisão comentada sobre 20 anos de pesquisa científica (BOZELLI; SANTOS, 2010)

Cadernos NUPEM nº 6: Carta das Águas de Macaé (BOZELLI; SANTOS, 2010)



Figura 4.15 Alguns números de “Cadernos NUPEM”. Seriado de divulgação científica, que tem o público alvo não acadêmico e a Educação Básica como foco
principal. Geralmente são síntese de teses de mestrado e de dourado transcritas numa linguagem menos acadêmica e mantendo o rigor científico.

B.2 - FICHAS DOS SERES: material de divulgação científica para a educação básica

O material “Fichas dos Seres” consiste em um conjunto de fichas individuais de organismos existentes nos ecossistemas litorâneos do Rio de
Janeiro, onde são abordados conceitos gerais em Ecologia (ver cap. 3). Sua produção e avaliação envolveram pesquisadores nas áreas específicas da
Ecologia, alunos de graduação e pós-graduação e professores e alunos do ensino fundamental, na avaliação e reconstrução das mesmas. Foram
publicados, até o ano de 2016 seis números:

Ficha dos seres nº 1 sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (LOPES, et al., 2003)

Ficha dos Seres nº 2 sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (LOPES; BOZELLI, 2004)

Ficha dos Seres n nº 3 sobre a Reserva Biológica União (BOZELLI; FERREIRA, 2009 e 2010)

Ficha dos Seres nº 4 sobre o Costão Rochoso (BOZELLI; FERREIRA, 2009 e 2010)

Ficha dos Seres nº 5 sobre o Manguezal (BOZELLI; FERREIRA, 2009 e 2010)

B.3- Seriado de divulgação científica Vivências em Ecologia Contribuições à Prática Docente

É um material desenvolvido durante os cursos de Educação Ambiental para Professores que compila uma série de atividades de ensino de ecologia e
educação ambiental sobre os ecossistemas de restinga, lagoa, mata, manguezal e costão rochoso.

Estes materiais chegam à escola e aproximam o estudante de sua realidade local e dos ecossistemas regionais, possibilitando discutir, compreender e
intervir em sua realidade a partir dos conhecimentos construídos sobre sua cidade e seu entorno mais próximo.

Os materiais pedagógicos envolveram uma tiragem de 4000 exemplares que vêm sendo distribuídos a professores, a bibliotecas de escolas e aos
pólos do curso de Ciências Biológicas do consórcio CEDERJ de Licenciatura em Ciências Biológicas. São também distribuídos a professores e ao público
em geral em eventos de divulgação científica, como durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFRJ. Parte deste material já foi trabalhado
com mais de 7.000 alunos em 27 escolas dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã.

Figura 4.16 Material didático produzido como resultado dos cursos de Educação Ambiental para professores do Ensino Fundamental e Médio: Fichas dos Seres e
Vivencias em Ecologia: Contribuição à Prática Docente.

Assim o NUPEM/UFRJ, além das pesquisas em ecologia, vem mantendo, ao longo destes 20 anos, com a população de Macaé e municípios da
região muitas atividades que permitem a divulgação de informações importantes geradas no campo da pesquisa científica. Estas atividades contribuem
para a melhoria do ensino nas áreas de Ciências e Biologia, através do contato com ecossistemas do Complexo da Mata Atlântica existentes na região de
Macaé, permitem um diálogo permanente entre a universidade e a escola básica e contribuem para a resolução de questões ambientais locais.



CAPÍTULO 5
PROJETO PÓLEN: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE TREZE MUNICÍPIOS DA

BACIA DE CAMPOS

LAÍSA FREIRE, REINALDO LUIZ BOZELLI, ALEXANDRE FERREIRA LOPES, MARCELA SIQUEIRA FARJALLA & ALINE AMADO MATTOS



5.1 POR QUE A DENOMINAÇÃO PROJETO PÓLEN?
Para a chegada do pólen à outra flor ou outra planta, há o trabalho dos chamados polinizadores. Eles podem ser o vento, a água, insetos como

moscas, besouros abelhas e outros, que ao forragearem de flor em flor (no caso dos animais), dispersam os grãos de pólen. Quando o grão de pólen
fecunda o óvulo, outros processos são iniciados para a formação de uma nova planta.

Este parágrafo inicial nos remete ao processo biológico da polinização. Mas, porque começar um texto que se propõe a ser de Educação Ambiental
(EA) com detalhes biológicos sobre a polinização? A resposta pode parecer simples: foi com uma analogia ao processo de polinização que elaboramos um
projeto de EA: o Projeto Pólen.

O Projeto Pólen foi um projeto de EA realizado como medida mitigadora para o licenciamento ambiental de atividades de produção, tratamento e
escoamento de petróleo realizadas pela Petrobras na Bacia de Campos, Rio de Janeiro no período de 2006 a 2012. Seu objetivo foi promover condições
para que diferentes profissionais ligados à educação formal e não-formal construíssem e resgatassem saberes significativos, metodologias e valores
necessários numa prática dialógica para: I. o fortalecimento da autonomia individual e coletiva necessárias à organização e ao controle social; II. a
compreensão da diversidade e complexidade das questões ambientais, suas causas, seus efeitos e suas inter-relações; III. o desenvolvimento de ações
mobilizadoras junto às comunidades que contribuam para o encaminhamento de questões ambientais.

Foi realizado em treze municípios desta Bacia: Saquarema, Arraial do Cabo, Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Armação dos Búzios, Rio
das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. Buscou o envolvimento de
representantes do poder público municipal (gestores) e da sociedade civil (co-gestores) sendo executado pelo Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento
Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ) e Petrobras, por exigência do licenciamento ambiental federal e fiscalizado pelo Ibama. A Figura a seguir
(Figura 5.1) apresenta os municípios envolvidos no projeto.

Partimos da biologia stricto sensu e nos aventuramos a questões sociais da EA (como a trajetória do próprio grupo do projeto). Por isso o nome
“Pólen”. Assim, a polinização passa a expressar um sentido não somente relacionado à descrição biológica do processo, mas passa a ser usada para
demonstrar, como é a nossa proposta de relação de complementaridade entre natureza e o social. Além disso, a polinização passa a ser entendida também
como a relação que estabelecemos entre nós da universidade e as populações locais dos municípios do litoral fluminense com os quais passamos a
trabalhar em conjunto para a construção de novas relações socioambientais.

A proposta da relação de complementaridade entre a universidade e as populações locais dos municípios trabalhados foi entendida, por nós da
universidade, como um processo de extensão universitária. Entretanto, executada de um modo que buscou romper com uma lógica tradicional da extensão
universitária que leva soluções elaboradas dentro dos muros da universidade e não em conjunto com os que vivem determinada realidade.

Figura 5.1 Mapa da Bacia de Campos no Estado do Rio de Janeiro. Destaque em verde: os 13 municípios envolvidos nas atividades do Projeto Pólen. Destaque em
amarelo: campo de produção Marlin. Fonte: Projeto Pólen.

Eis então uma parte da resposta. Contudo, o nome Projeto Pólen significa Projeto Polos Educativos do Norte-Fluminense e região indicando um de
seus principais focos: os Polos Educativos. Estes consistiam em Polos de Educação Ambiental municipais que visavam à organização de segmentos
sociais para participação na gestão ambiental local e regional por meio de projetos de EA elaborados pelos participantes de cada município. Geralmente
encontravam-se em espaços físicos cedidos pelas prefeituras.



5.2 POR QUE O LITORAL FLUMINENSE?
Para os que vivem nos municípios do litoral fluminense, certamente vivenciam muitos dos impactos gerados a partir de exploração de petróleo na

região. Questões como o aumento da violência, da degradação ambiental e o crescimento desordenado ao longo dos anos de municípios da região são
perceptíveis por moradores (BOZELLI et al, 2009) tendo a indústria do petróleo como uma das causadoras de tais impactos (positivos e negativos). Mas
como amenizar tais impactos?! Eles não seriam previstos antes da instalação da atividade.

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação ou operação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente
poluidora ou degradadora do meio ambiente. Quando a licença ambiental é concedida, depois da realização dos estudos de impactos e das audiências
públicas, estão presentes no documento as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor no
sentido de mitigar e/ou compensar os impactos causados pelo empreendimento. Dentre as condicionantes estão a implementação de projeto de controle de
poluição, projeto de monitoramento ambiental, plano de emergência e projetos de EA. Neste contexto é que se inseriu o Projeto Pólen, para a mitigação
de impactos da indústria do petróleo decorrentes das atividades de exploração e produção de petróleo de plataformas da Petrobras junto a populações da
região do litoral fluminense.

5.3 A REALIZAÇÃO DO PROJETO PÓLEN
A universidade, por meio do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ), elaborou e executou o projeto

com constantes trocas entre as equipes técnicas do Ibama e da Petrobras. Buscamos desenvolver ações entendendo o papel social que a universidade tem
na formação de pessoas e na elaboração de propostas que contribuam para mudanças na sociedade. Por isso, deflagramos processos educativos com o
intuito de gerar a organização de grupos comunitários para a atuação e participação nos rumos socioambientais de seus municípios, e para isso
integrarmos ações de ensino, pesquisa e extensão. Sua equipe de execução contava em média com 15 alunos e ex-alunos da UFRJ, em sua maioria
provenientes do curso de ciências biológicas, e cinco professores de diferentes institutos: Instituto de Psicologia, Biologia, Faculdade de Educação e
NUPEM/UFRJ.

No Projeto Pólen, a parceria com o Poder Público foi buscada como ponto estruturante das ações do projeto. A busca de uma parceria foi um marco
inicial da intervenção nos municípios, e ações para a consolidação das mesmas foram realizadas durante toda a execução do projeto. Nesse sentido, foram
assinados acordos de Cooperação Técnicas entre os municípios, a universidade e a empresa. Através desses acordos funcionários vinculados às
municipalidades foram cedidos ao projeto para realização da capacitação (CFEA descrito a seguir) e tiveram horas da sua carga horária (parcial ou total)
destinadas aos Polos de EA.

Com estas parcerias pretendíamos fortalecer processos educativos que levassem à institucionalização de espaços públicos compostos por relações
democráticas entre órgãos governamentais e entes da sociedade civil, objetivando garantir as premissas públicas da igualdade e da universalização de
direitos e responsabilidades em cada município.

Por se tratar de um projeto de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento, como vimos anteriormente, baseamos nossas ações nas diretrizes
estabelecidas pelo Ibama, as quais definem a EA no processo de gestão como uma série de ações de mediação de conflitos, interferindo na correlação de
forças existentes em nossa sociedade, estabelecendo mecanismos que assegurem o meio ambiente como direito de todos e não apenas de alguns
(QUINTAS, 2002).

Mas como realizar ações de Educação Ambiental que efetivamente atuassem no licenciamento ambiental?! Estudos apontavam como fragilidades
dos programas de EA desenvolvidos pelas empresas a sua limitação a ações que tinham por objetivo o ensino de noções de Ecologia e/ou a prescrição de
atitudes e comportamentos considerados ecologicamente corretos. Naquele momento estávamos diante de algo novo, um desafio para um grupo
predominantemente formado por biólogos que atuava com ensino de ecologia. Buscamos então, superar a visão estritamente ligada às ciências naturais
sem prescindir delas. Construímos um processo educativo baseado na perspectiva crítica da EA. Tal perspectiva gerou implicações nas ações propostas
em todas as etapas do projeto.

Apresentamos a seguir resumidamente as principais realizações do Projeto Pólen.

5.4 AS AÇÕES REALIZADAS DE 2006 A 2012
O projeto passou por diferentes fases ao longo de sua trajetória, fases estas que foram se moldando com o amadurecimento das pessoas envolvidas

(sujeitos da ação, equipe técnica, fiscalização). As fases do projeto encontram-se descritas na Figura a seguir.

Figura 5.2 Fases do Projeto Pólen (2006 a 2012).

Começamos com um diagnóstico regional com intuito de construirmos um processo de ensino aprendizagem que levasse em conta as características
ambientais na qual o projeto seria realizado. Esse diagnóstico buscou o conhecimento de características das ações de EA em cada município quanto à
realização de projetos, sujeitos envolvidos, potencialidades dos ecossistemas, conflitos ambientais existentes e informações relativas à percepção das
atividades da Petrobras e seus impactos nos municípios (Bozelli, et al 2009). A partir disso, conhecemos pessoas da gestão municipal e de organizações
da sociedade civil, fizemos parcerias, traçamos um panorama inicial de EA na região. Depois, considerando que a universidade não poderia sozinha
construir uma proposta de enfrentamento dos problemas encontrados, iniciamos uma etapa de formação de pessoas.

Nesta etapa foram realizados um Curso de Formação de Educadores Ambientais voltado para professores e técnicos das Secretarias Municipais e



quatro Cursos de Princípios em Gestão Ambiental destinados às lideranças locais da sociedade organizada, interessadas nas questões socioambientais dos
13 municípios envolvidos no projeto.

Juntamente com estes processos formativos implantamos os Polos educativos mencionados anteriormente. Os polos foram espaços destinados ao
desenvolvimento de atividades de EA e geridos por educadores(as) ambientais formados(as) no Curso de Formação de Educadores Ambientais e
colaboradores em cada município e por uma estrutura física localizada no município cedida pelo poder público local. Deste modo, foram centrais na
proposta do projeto.

Figura 5.3 Formação de Educadores Ambientais e Gestores Ambientais no Projeto Pólen e ações desenvolvidas pelos Polos de Educação Ambiental: 1) Encontro
Polinizando os Polos ocorrido em São João da Barra em 26 e 27 de abril de 2008; 2) Reunião de gestores e co-gestores do Projeto Pólen realizada em 04/08/2011 no
Polo Macaé; 3) Encontro com a comunidade e lideranças do terminal Pesqueiro em Campos dos Goytacazes ocorrido em 10/05/2011 durante o desenvolvimento do
Projeto Farol Autosustentável. Local: Escola Municipal APIC no Terminal Pesqueiro em Farol de São Tomé. Fotos: Arquivos do Projeto Pólen.

Ao formular a proposta pedagógica dos cursos e suas ações, buscamos nos aproximar da realidade dos educandos. Isso ocorreu, principalmente, por
meio dos dados do diagnóstico (citado anteriormente). Esses cursos foram concebidos e realizados pelo NUPEM/UFRJ em diálogo com os representantes
da Petrobras e do Ibama que acompanhavam o projeto e contaram ainda com a participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento na
realização de atividades específicas (palestras, estudos de caso, etc).

Para superar a visão fragmentada da realidade, trabalhamos os conteúdos do CFEA em blocos temáticos com diferentes pontos de vista, integrando
universidade, empresa, movimentos sociais etc. Com um total de trezentos e sessenta horas, esse curso foi divido em quatro módulos presenciais,
intercalados com atividades de acompanhamento, os quais abordaram as seguintes temáticas: a percepção ambiental; EA na gestão ambiental pública;
licenciamento ambiental e projetos de EA. Esses encontros entre módulos tinham o intuito de promover um acompanhamento sistemático do andamento
das atividades a serem realizadas. Além disso, permitiram a continuidade dos temas trabalhados nos módulos, a introdução de novas temáticas e
proporcionaram maior aproximação entre a equipe executora do projeto e os educandos.

Ao longo do curso, os temas relacionados à cadeia produtiva de petróleo e temas gerais da EA foram trabalhados através de palestras, atividades
lúdicas, atividades em campo, estudos em grupo e acompanhamento contínuo. A proposta pedagógica do curso buscou a formação de sujeitos para o
enfrentamento da problemática ambiental e participação nos processos de gestão ambiental, interferindo nas decisões dos rumos socioambientais da
região (SANTOS, et al. 2013).

Os Cursos de Princípios em Gestão Ambiental envolveram outros representantes da sociedade no projeto. Neste sentido, o curso foi direcionado
para pessoas que fossem lideranças ou representantes de grupos locais e que estivessem motivadas e preocupadas com a questão ambiental em seus
municípios. Por isso, o curso teve o objetivo de discutir questões relevantes nos municípios e como a sociedade pode se organizar para o enfrentamento
delas. Com uma duração menor que o Curso de Formação de Educadores Ambientais, cada Curso de Princípios em Gestão Ambiental totalizou 20 horas.

Figura 5.4 Temas dos Projetos de Educação Ambiental dos Polos nos municípios da Bacia de Campos (Região dos Lagos e Norte-Fluminense). Fotos: Arquivos do
Projeto Pólen.



Esta etapa de formação de educadores e gestores ambientais culminou com a elaboração de projetos locais que deram continuidade às ações
promovidas durante os cursos, fomentando a EA nos treze municípios. Questões como a distribuição dos royalties, impactos de dutos, conflitos da pesca,
organização de comunidades, ocupação e gestão de unidades de conservação, dentre outras, foram então trabalhadas nos municípios. Podemos agrupar os
temas dos projetos dos polos nos seguintes eixos:

• Problemas e/ou conflitos sobre a utilização dos recursos pesqueiros nos municípios, fomentando ações educativas voltadas para o fortalecimento e
a mobilização da comunidade pesqueira frente a questões socioambientais;

• Processos de produção e exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos, bem como a questão do gerenciamento dos royalties nos municípios
que promovam ações educativas para estimular a participação social nessas questões;

• Problemas e/ou conflitos sobre os usos dos ecossistemas e promoção de ações educativas para a gestão dos ambientes.
• Impactos das atividades de produção e exploração de petróleo e gás no espaço urbano (como dutos) e promoção de ações de sensibilização e

mobilização para a melhoria da qualidade de vida local.

O Quadro 5.1 apresenta os temas gerais trabalhados pelos projetos dos polos em cada município.

Cada projeto foi desenvolvido por dois ou três anos (2010 a 2012) e neste percurso obtivemos muitos resultados. O quadro a seguir (Quadro 5.1)
apresenta os principais resultados dos projetos de cada polo após sua realização e avaliação.

Quadro 5.1 Principais resultados dos projetos dos polos por município.

Município Nome do projeto Principais resultados

Araruama Polinizando Praia Seca.

Resgate da história da comunidade de Praia Seca;
Instrumentalização da comunidade para a participação popular da gestão ambiental local (ex. Conselho da APA de Massambaba);
Sede da APA passou a ser utilizada pela comunidade de Praia Seca como espaço de diálogo, conhecimento, encontro e reflexão socioambiental.

Arraial do Cabo Formação do monitoramento ambiental
cidadão.

Contribuição para melhoria na comunicação entre pescadores por meio de radiofonia;
Capacitação para a radiofonia e questões ligadas à pesca e à proteção do ambiente realizada com pescadores artesanais;
Parceria com o projeto Ressurgência que resultou em apoio para capacitação;
Reconhecimento e discussão sobre os conflitos ambientais na Resex-MAR.

Armação dos
Búzios

Reconhecendo Búzios.

Geração de conhecimentos a partir da percepção da sociedade civil de Armação dos Búzios sobre as questões socioambientais da cidade e suas
transformações;
Acervo de materiais sobre aspectos socioambientais do município úteis à sua gestão ambiental reunidos no Polo de EA.

Cabo Frio Em cada estação uma canção: Educação
Ambiental itinerante.

Problemas socioambientais levantados nas três localidades a partir da percepção dos moradores;
Produção de material contendo resgate da história de ocupação, potencialidades locais e problemas socioambientais das localidades trabalhadas;
Mobilização das comunidades trabalhadas para as discussões sobrea as mudanças socioambientais locais/regionais decorrentes da economia do
petróleo.

Campos dos
Goytacazes

Farol Autossustentável.

Identificação pela comunidade do terminal pesqueiro das suas potencialidades e seus interesses socioambientais;
Identificação pela comunidade de problemas de infraestrutura básica (falta de saneamento, de água, de luz) X ausência do poder público (único
espaço/serviço público no local é a escola);
Mobilização da comunidade para tratar de suas questões centrais - documento elaborado a partir dos encontros e encaminhado à Ampla e outro
encaminhado à prefeita da cidade;
Espaços de diálogo criados entre moradores para enfrentamento das questões locais.

Casimiro de
Abreu

Reconstruindo nossa história no embalo do
São João.

Fomento ao processo de organização dos pescadores do distrito, onde se concentra a maior parte dos pescadores do município;
Estímulo à articulação de representantes de associações e lideranças relacionadas à pesca.
Aproximação de representantes da Comunidade Pesqueira de Barra de São João com o poder público local, especialmente com representantes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, iniciando um diálogo entre eles.



Carapebus Dutos: que cano é esse? Moradores de Rodagem conhecedores dos riscos relacionados aos dutos;
Moradores de Rodagem mobilizados para a discussão dos impactos na área de dutos;
Intensificação de canais de comunicação entre Transpetro, poder público e moradores estabelecidos.

Macaé Royalties: o que ganhamos com isso?

Publicização da discussão sobre royalties do petróleo no município;
Instrumentalização de atores que potencialmente poderiam fazer parte do Conselho Municipal de Royalties.

Quissamã Dutos: que cano é esse?

Público participante conhecedor dos impactos positivos e negativos na área de dutos;
Canais de comunicação entre Transpetro, poder público e moradores estabelecidos.

Rio das Ostras Gestão participativa do petróleo: cuidando do
que é nosso.

Fomento à discussão dos royalties do petróleo no município;
Participação e instrumentalização de jovens na discussão dos royalties;
Canais de comunicação entre poder público e jovens participantes do projeto fortalecido;
Envolvimento de jovens no processo preparatório, divulgação e realização da I Conferência Municipal do Petróleo, evento realizado em articulação
com a Conferência Municipal do Meio Ambiente em parceria com o poder público local.
Documento elaborado a partir dos resultados da plenária da I Conferência Municipal do Petróleo.

São Francisco
de Itabapoana

Reflexão, ação, transformação: Manguezal de
Gargaú.

Discussão com comunidade de Gargaú (escola, associação de moradores e pescadores) sobre os problemas socioambientais locais;
Atores sociais envolvidos nas discussões ambientais locais identificados;
História da relação dos moradores com o manguezal de Gargaú resgatada, bem como valores e cultura local.

São João da
Barra

Atafona Cidadania Ambiental

Documento (carta de propostas) elaborado a partir dos encontros com a comunidade pesqueira;
Entrega do documento ao poder público;
Instrumentalização e mobilização de um grupo dentro da comunidade pesqueira de Atafona que participou dos encontros e fomentou a entrega da carta
ao poder público (registrada e assinada pelos pescadores).

Saquarema Um lugar para recomeçar: os problemas
ambientais da lagoa de Saquarema.

Capacitação de um grupo de estudantes para realização de filmagens e entrevistas relacionadas ao meio ambiente em que estão inseridos;
Promoção da reflexão sobre os problemas socioambientais na Lagoa de Saquarema junto a colônia de pescadores, as comunidades e escolas do entorno
da lagoa;
Criação de ferramenta audiovisual para promoção do debate sobre a participação na gestão da Lagoa de Saquarema.

A finalização dos projetos permitiu a reflexão sobre as práticas realizadas e sua avaliação. As propostas de projetos foram apresentadas por Bozelli
et al (2010) e alguns resultados dos projetos dos polos podem ser observados nos trabalhos de Ferreira et al (2010), Steagall et al (2010), Freire et al
(2014).

Descrevemos a seguir resultados de um dos projetos apresentados por Freire et al (2014, 131p.):

Com as ações educativas a comunidade percebeu sua importância e demonstrou maior grau de mobilização, e que a partir de ações em
conjunto podem exigir determinados direitos, buscando melhorias de vida. Os participantes perceberam que podem exigir determinados
direitos que lhe vão trazer melhorias de vida, como por exemplo, a água encanada, aulas noturnas, cursos profissionalizantes, oportunidade
de emprego, maior esclarecimento com relação às questões que envolvem a comunidade e outras reivindicações que eles consideram como
fundamentais.

Fruto da mobilização foi a produção de dois documentos, um entregue à Prefeitura de Campos dos Goytacazes solicitando melhoria
nas moradias danificadas pelas inundações. Esta carta demonstra também a preocupação da comunidade do “Terminal Pesqueiro” com a



remoção de suas casas devido ao início da obra do complexo industrial logístico da Barra do Furado. O outro documento foi destinado à
Empresa de Iluminação Pública solicitando reparo no poste que ameaça cair sobre as residências. Diante destas conquistas, entendemos que
a comunidade tem maior clareza de suas necessidades e anseios, e vislumbra que o poder público deve lhe dar mais assistência. Além disso,
foi registrada a participação de um morador em audiência pública sobre o petróleo. A participação deste morador serviu como estímulo de
participação da comunidade nestes espaços, já que este compartilhou em atividades do projeto, os temas discutidos e os encaminhamentos
dados na audiência que esteve presente.

5.5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PÓLEN
Como foi visto nos itens anteriores, o Projeto Pólen, por estar inserido no contexto do licenciamento, tinha inúmeros atores dividindo

responsabilidades, ou seja, cada passo da equipe executora estava condicionado a discussões anteriores com o órgão ambiental, com a Petrobras e em cada
município com o poder público e com os gestores dos polos. Desta forma, entendemos que qualquer avaliação que fizemos, que fizermos ou que venha a
ser feita por outros pesquisadores no futuro sobre o legado do projeto, deve ser feita considerando que tudo foi concebido de forma coletiva e num
contexto de interesses difusos.

Participamos de processos de avaliação interna demandados pelo órgão ambiental. Neste sentido, refletimos sobre os impactos do projeto, seus
resultados e seus processos.

Desta forma, com este projeto pudemos refletir discutir e interferir sobre/nas questões ambientais locais/regionais ao longo desses seis anos.
Acreditamos ter contribuído para o fortalecimento desses grupos e para sua participação qualificada no encaminhamento de questões ambientais em seus
municípios.

Temos uma história para contar, foram muitas as experiências na região, muitas as pessoas envolvidas e também os materiais produzidos: vídeos
sobre o projeto, apostilas, cartilhas, livros, além de artigos, dissertações e tese.

Alguns textos de gestores em diferentes situações discursivas:

Figura 5.5 Avaliação do Projeto Pólen na visão de três participantes gestores e em diferentes situações discursivas realizadas nos anos de 2008 e 2009: entrevista, texto
escrito em diário de bordo e depoimento durante atividade em grupo.

A partir de relatos dos participantes e de um processo sistematizado de avaliação realizado em 2011, entendemos que de modo coletivo, porém
exercendo um protagonismo legitimado nos locais de atuação, intervirmos na sociedade criando espaços de diálogos entre conhecimentos locais e globais,
saberes científicos e populares e envolvemos novos sujeitos em processos formativos exercendo a extensão universitária como uma proposta de co-
construção coletiva de processos e enfrentamentos de grupos em situação de vulnerabilidade socioambiental.

Na avaliação final do projeto, a partir da avaliação do grupo da universidade, os projetos foram considerados efetivos porque não só se propuseram
a mitigar impactos, mas também a preparar os grupos envolvidos para lidar com questões socioambientais por meio da gestão ambiental pública. A
proposta inicial dos projetos previa a estruturação de ações nos municípios para, em muitos casos, iniciar a discussão sobre a indústria do petróleo,
formando massa crítica e explicitando impactos, envolvendo grupos sociais nas discussões socioambientais da região (SANTOS et al, 2011).

5.6 IMPORTÂNCIA DO PROJETO PÓLEN PARA A INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ
Dentre os vários projetos desenvolvidos pelo NUPEM/UFRJ, os Projetos ECOLagoas: Estudos Ecológicos das Lagoas Costeiras do Norte

Fluminense (ver cap 1) e projeto Pólen foram os projetos mais estruturantes e definidores na longa e difícil caminhada rumo à interiorização da UFRJ. O
Projeto Pólen possibilitou a presença da UFRJ em treze munícipios da Região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense. A missão deste projeto
ultrapassou a tarefa de capacitar os seus participantes com conteúdo e práticas em Educação Ambiental, mas teve a missão precípua de capacitá-los para o
desenvolvimento de pesquisas e práticas em Educação e Gestão Ambiental. Desta maneira, o Projeto capacitou seus participantes não somente mediando
conteúdos em Educação Ambiental, mas especialmente, os capacitou na difícil tarefa de geração de conhecimentos novos, muito vinculados com a
pesquisa engajada e contextualizada que nasce das experiências práticas e de uma possibilidade de analise reflexiva dos problemas socioambientais
vivenciados. Além dos cursos de formação de Educadores Ambientais e dos vários cursos de Princípios em Gestão Ambiental, o Projeto Pólen gerou
muitos produtos vinculados aos pilares da universidade – pesquisa, ensino, extensão. Podemos destacar como produtos acadêmicos, 2 livros, 3



monografias de especialização, 5 dissertações (mestrado), 1 tese (doutorado), 3 dissertações de membros da equipe realizadas a partir de questões
evidenciadas no diagnóstico ou posteriormente e 41 trabalhos publicados em Eventos/Congressos (Resumos e Trabalhos Completos) no período de 2006 a
2012.

O Projeto Pólen também teve outro papel de grande relevância para a interiorização da UFRJ, que foi o de prover parte de infraestrutura para o
início do primeiro curso de Graduação da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé (ver
Cap. 8). Dentre os apoios proporcionados pelo Projeto Pólen, destaca-se a aquisição de equipamentos de laboratório utilizados durante a capacitação dos
gestores e posteriormente doados para a UFRJ.

Tais materiais contribuem atualmente para ensino de várias disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Assim, este curso teve seu
início em Março de 2006 podendo oferecer aos seus alunos recursos didáticos, fato este que pode ser considerado importante para a avaliação deste curso
com o conceito máximo concedido pelo Ministério da Educação. Além disso, o projeto buscou melhorar a infraestrutura do NUPEM/UFRJ para abrigar
docentes que vinham do Campus Fundão para ministrar as disciplinas, cujos docentes ainda não tinha sido contratados.

Para os municípios envolvidos, além da capacitação de profissionais e ações específicas para cada município, o projeto proporcionou a
infraestrutura de equipamentos e negociou com as prefeituras locais espaços físicos para abrigar os Polos de Educação Ambiental que foram vitais para a
realização dos projetos de Educação Ambiental. A seguir, listamos algumas reportagens históricas que mostram a chegada da UFRJ nestes municípios por
meio das ações do Projeto Pólen:

• O Saquá - O Jornal de Saquarema
• Jornal O Rebate: Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado com inauguração do Pólo de Educação Ambiental e lançamento de projeto

sobre royalties em Macaé
• Jornal O Rebate: O Projeto Pólen da Petrobras chegou a Araruama
• Projeto Pólen - Polo Rio das Ostras
• OABRJ - 12ª Subseção: CIDADANIA AMBIENTAL Projeto Pólen realiza palestras com alunos de SJB
• Prefeitura de São João da Barra: Projeto Pólen realiza palestras em SJB

De grande relevância é o fato de que os ensinamentos e a capacitação dos profissionais de treze municípios do Estado do Rio de Janeiro fizeram ao
Projeto Pólen uma iniciativa pioneira e protagonista de uma iniciativa concebida e gerenciada pelo NUPEM/UFRJ e o Instituto de Biologia da UFRJ que
atualmente ainda se faz presente e atuante na gestão ambiental destes municípios e abriu o caminho para a efetivação do processo de interiorização da
UFRJ.

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos pensar que esta não é a sociedade que queremos, e que não podemos fazer nada quanto a isso, ou podemos escolher um caminho um

pouco mais trabalhoso, contudo, um caminho que nos permite repensar a sociedade e buscar fazer diferente. De fato, o segundo foi o caminho que nós
abraçamos.

Hoje podemos dizer que o projeto só foi realizado porque percorremos um caminho de diálogo, de reflexão e ação, um caminho trabalhoso, que nos
permitiu repensar a sociedade e buscar fazer diferente. Ao entendermos que a universidade não detinha todos os conhecimentos necessários para a
intervenção nesses municípios, compreendemos o papel e a importância da co-atuação com a comunidade promovendo, dessa forma, uma educação
libertadora e a geração de novas ações e conhecimentos que possibilitaram uma maior articulação desses sujeitos nos seus municípios. Assim foi realizado
este projeto de extensão universitária no litoral fluminense.

Tudo isso foi possível porque um dia alguém, ou melhor dizendo um grupo de pessoas, acreditou que era possível, aceitou o desafio e saiu para a
execução extrapolando os muros da universidade. Estas pessoas, ao saírem do outro lado, encontraram outras igualmente comprometidas, com vontade de
se aventurar e de mudar!

Gostaríamos de agradecer a todos e todas que acreditaram que este sonho pudesse ser realizado e compartilharam desejos, expectativas, ideias e
ações. Há alguns anos o Projeto Pólen era uma vontade, era um projeto no papel. Hoje, ele é uma proposta de Educação Ambiental que se consolidou e
envolveu inúmeras pessoas, que se propagou em incontáveis ações, germinou por treze municípios e foi divulgado a alguns cantos do Brasil e do mundo.
A todas estas pessoas envolvidas queremos agradecer. A vocês: gestores e co-gestores dos polos de EA dos treze municípios, secretários e secretárias,
prefeitos e prefeitas que firmaram parcerias conosco, pessoas que conhecemos nestes municípios e acreditaram na proposta, colegas do Laboratório de
Limnologia do Instituto de Biologia da UFRJ e do NUPEM/UFRJ, Petrobras e especialmente àqueles que junto a nós a representam àqueles que
representam o Ibama e a todos e todas que fizeram parte do projeto Pólen, o nosso muito obrigado!

Fazemos um agradecimento especial ao professor Reinaldo Luiz Bozelli, mentor do Projeto Pólen, por todo o seu desprendimento, dedicação e
atuação no projeto ao longo de toda a criação, desenvolvimento e finalização. Nenhuma palavra será capaz de descrever todo o seu envolvimento no
projeto, mas o fato é que ele esteve sempre presente, nos guiando, nos inspirando e nos motivando. A ele dedicamos este capítulo, pois ele é o autor
principal de toda esta proposta!

http://www.osaqua.com.br/2010/06/02/projeto-polen-inicia-producao-em-saquarema/
http://jornalorebate.com.br/site/canais/macae-e-regiao/3842-projeto-polen-macae
http://jornalorebate.com.br/canais/macae-e-regiao/4924-o-projeto-polen-da-petrobras-chegou-a-araruama
http://poloriodasostras.blogspot.com.br/
http://www.oabcampos.org.br/materia.php?id=1260
http://www.sjb.rj.gov.br/noticia-1143/projeto-polen-realiza-palestras-em-sjb


Figura 5.6 Gestores, co-gestores, representantes da Petrobras, representantes do IBAMA e equipe executora do Projeto Pólen no Curso de Capacitação em Gestão
Ambiental Pública e ações mitigadoras ocorrido no período de 25 a 29 de Junho de 2012 no NUPEM/UFRJ. Foto tirada em 29 de junho de 2012. Foto: Arquivos do
Projeto Pólen.



CAPÍTULO 6
NUPEM/UFRJ ESTABELECE AS BASES PARA A INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES & REINALDO LUIZ BOZELLI



6.1 BASES PARA A EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA UFRJ EM MACAÉ
A busca constante pela excelência nas atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas no NUPEM/UFRJ, associada à sua considerável

respeitabilidade junto à sociedade Norte Fluminense, podem ser apontados como os elementos chave para que a ideia de expandir as atividades
acadêmicas em Macaé, paulatinamente, fosse assimilada por diferentes segmentos administrativos e acadêmicos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

Todas as atividades que ajudaram à consolidação da trajetória bem sucedida do NUPEM/UFRJ foram desenvolvidas a partir de parcerias construídas
dentro do Instituto de Biologia e de outras Unidades Acadêmicas da UFRJ, assim como com pesquisadores de várias universidades brasileiras e
estrangeiras e em especial, com a sociedade macaense. As parcerias fomentaram consistente expansão das atividades acadêmicas do NUPEM/UFRJ,
muitas delas de grande repercussão científica e socioambiental, que contribuíram para fortalecer ainda mais a ideia de promover a interiorização da UFRJ.

6.1-1 CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA: EXEMPLO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
SUBSIDIANDO POLÍTICAS PÚBLICAS

Uma etapa muito importante para a realização do sonho de expandir as atividades acadêmicas da UFRJ em Macaé foi a criação, no dia 29 de abril
de 1998, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. A criação desta Unidade de Conservação foi resultado da mobilização científica e
socioambiental, capitaneada diretamente pela pequena equipe de pesquisadores e alunos do Instituto de Biologia que atuavam no NUPEM/UFRJ, que
viram na criação desta Unidade de Conservação a possibilidade de garantir a integridade ambiental de um mosaico de ecossistemas costeiros de grande
relevância ecológica, social e econômica. Além disso, a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba representava a garantia da preservação de
um vasto laboratório natural para a realização de pesquisas, não somente para os pesquisadores do NUPEM/UFRJ, que na época da criação desta Unidade
de Conservação era formado por alguns biólogos, mas também para os futuros docentes da UFRJ-Macaé, de diferentes áreas do conhecimento, que desde
o início já poderiam ter à sua disposição esse laboratório natural (Figura 6.1).

De acordo com os técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba
foi a primeira Unidade de Conservação brasileira a ser criada a partir de dados científicos que sustentaram questões de cunho ecológico e social de grande
relevância, tornando a criação uma das ações de políticas públicas mais relevantes no Norte Fluminense. Recomendam-se as obras de SANTOS e
BOZELLI (2003) e ESTEVES (2011) para mais detalhes sobre o papel do NUPEM/UFRJ na criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Até a
criação desta Unidade de Conservação, no ano de 1998, o NUPEM/UFRJ já tinha contribuído para o conhecimento científico do ecossistema de restinga
através da realização de dezenas de dissertações de mestrado e de teses de doutorado, para a publicação de mais de 50 artigos em periódicos nacionais e
internacionais, além da publicação de dois livros e a realização de centenas de atividades de extensão voltadas à difusão do conhecimento científico e à
inserção social. Pode ser afirmado que o NUPEM/UFRJ tem sido pioneiro também em utilizar conhecimentos sobre a biodiversidade regional na
construção de políticas públicas de grande alcance científico e social, como foi a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Figura 6.2)

Figura 6.1 Representantes de vários setores da sociedade dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã expressam os agradecimentos ao NUPEM/UFRJ, na pessoa
de seu Diretor, Prof. Francisco A. Esteves, por ter liderado o movimento científico e social que possibilitou a criação, em 29 de Abril de 1998, do Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba. Fotos feitas em Junho de 2001 por ocasião da inauguração da nova cerca e placas de identificação desta Unidade de Conservação.

Figura 6.2 Um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Macaé, Carapebus e Quissamã) preserva um mosaico de
ecossistemas onde é encontrada uma rica biodiversidade. Atualmente um dos principais laboratórios naturais, onde alunos e pesquisadores do NUPEM/UFRJ -
desenvolvem pesquisas e atividades de ensino e extensão. Fotos cedidas por Rômulo Campos, Macaé/RJ.

6.1-2 PARTICIPAÇÃO DO NUPEM/UFRJ NO PROGRAMA PESQUISAS ECOLÓGICAS DE LONGA DURAÇÃO (PELD):
RECONHECIMENTO DA EXCELÊNCIA CIENTÍFICA

Momento decisivo para enfrentar mais um grande desafio de “trazer a Minerva para Macaé” foi a aprovação pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Projeto “Pesquisas Ecológicas em Restingas e Lagoas Costeiras do Norte Fluminense”. O projeto
teve início no ano de 1999, sendo inicialmente financiado por 10 anos, permanecendo em vigência até os dias atuais. Este projeto faz parte de um



importante Programa do CNPq, denominado “Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD)”, que possibilitou a criação de 10 sítios de pesquisas em
vários biomas brasileiros. A disponibilização de recursos financeiros garantidos, inicialmente por 10 anos, e a certeza da disponibilidade dos ecossistemas
destinados às pesquisas estar fazendo parte de uma Unidade de Conservação federal foi determinante e teve algumas consequências muito importantes:

1º - Ampliação da infraestrutura do NUPEM/UFRJ através da construção de um novo laboratório e a aquisição de novos equipamentos de pesquisa;

2º - Aumento considerável do número de projetos e de pesquisadores de várias universidades brasileiras, como a Universidade de Brasília,
Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Minas Gerais e universidades estrangeiras (EUA, Suécia, Dinamarca, Espanha, Alemanha,
entre outras), que passaram a utilizar as instalações do NUPEM/UFRJ como local para o desenvolvimento de suas pesquisas e

3º - Estímulo à equipe de pesquisadores do NUPEM/UFRJ para enfrentar o desafio de buscar meios para expandir as atividades acadêmicas da
UFRJ em Macaé.

Atualmente, o NUPEM/UFRJ continua participando do Programa PELD/CNPq e segundo o CNPq, é entre os 30 sítios que foram selecionados, a
partir do último edital (2016), um dos sítios mais produtivos e de maior interação com a sociedade. O foco central das pesquisas desenvolvidas na
atualidade pelo “Sítio Restingas e Lagoas Costeiras” é “Efeito das Mudanças Globais Sobre os Ecossistemas de Restingas e Lagoas Costeiras. Em vinte
anos de participação no Programa PELD, esse “sítio”, além de integrar pesquisadores de várias Unidades Acadêmicas da UFRJ e de outras universidades
brasileiras, produziu uma considerável contribuição ao conhecimento da biodiversidade e dos processos ecológicos em ecossistemas costeiros do Norte
Fluminense, conhecimento indispensável à gestão destes ecossistemas e assim, garantir que eles continuem a prestar seus relevantes serviços
ecossistêmicos à sociedade.

6.1-3 ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ATUAREM NO NUPEM/UFRJ
O período de 1998 a 2002 foi, do ponto de vista institucional, um dos períodos mais difíceis da história recente da UFRJ, por causa da imposição

pelo Governo Federal, de um reitor contra a vontade da comunidade universitária. José Henrique Vilhena de Paiva, do Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais, constava em último lugar na lista tríplice enviada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao Ministério da
Educação. A lista foi elaborada a partir de uma consulta à comunidade universitária, na qual o reitor imposto recebeu apenas 11% dos votos, mas ainda
assim foi nomeado pelo então ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, que desconsiderou a vontade da comunidade universitária da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que votou majoritariamente no professor do Instituto de Economia, Aloisio Teixeira e em segundo lugar na professora da
Faculdade de Medicina e ex-decana do Centro de Ciências da Saúde, Vera Lucia R. de Castro Halfoun. Após a posse do reitor indicado se estabeleceu
uma crise sem precedentes na UFRJ, na qual todos os decanos e a maioria dos diretores de unidades, juntamente com alunos e servidores se dedicaram a
fazer ferrenha oposição, a ponto deste ter que administrar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante vários meses, a partir de um hotel na zona sul
da cidade do Rio de Janeiro, por ser impedido de entrar nos seus Campi.

Mesmo neste período de grandes dificuldades institucionais foi possível promover significativos avanços na consolidação do NUPEM/UFRJ como
base de apoio às atividades de pesquisas e extensão do Instituto de Biologia em Macaé. Os avanços foram possíveis devido ao apoio do Pró-reitor de
Finanças e Planejamento, neste período, o Professor do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ),
Mauricio Arouca, um grande defensor da interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Pró-reitor Mauricio Arouca e o Superintendente
Carlos Moreira participaram de reuniões com representantes da Prefeitura de Macaé com o objetivo de demonstrar apoio da reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro às atividades de pesquisa e de extensão que estavam sendo desenvolvidas no munícipio de Macaé e região pelos docentes do
Instituto de Biologia que utilizavam o NUPEM/UFRJ como base de apoio. O entusiasmo do Professor Mauricio Arouca pela interiorização da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé o levou a enfrentar grandes barreiras para viabilizar dois concursos para contratar os primeiros
docentes para serem localizados no NUPEM/UFRJ (Figura 6.3).

Figura 6.3 Reunião do Pró-Reitor de Finanças e Planejamento da UFRJ, Prof. Mauricio Arouca, com várias autoridades da Prefeitura de Macaé, com o objetivo de
buscar apoio para as ações do recém criado NUPEM/UFRJ. Da esquerda para a direita: Prof.ª Maria Helena Salles, Secretária de Educação de Macaé; Sr. Carlos
Moreira, Superintendente da Pró-Reitoria de Finanças e Planejamento da UFRJ; Prof. Mauricio Arouca e os demais, assessores da Secretaria de Educação de Macaé.
Foto feita na primeira sede do NUPEM/UFRJ em maio de 1999. Foto: Arquivo do Laboratório de Limnologia UFRJ.

Assim, como resultado do esforço do Professor Mauricio Arouca, foi contratado no ano de 2002 o professor Alex Enrich Prast e, no ano de 2003 o
professor Vinicius Fortes Farjalla. Como o NUPEM/UFRJ ainda se encontrava em fase de institucionalização ficou acordado entre a sua direção e a
direção do Instituto de Biologia, que os docentes permaneceriam lotados no Instituto de Biologia e localizados no NUPEM/UFRJ, até o NUPEM/UFRJ se



tornar Unidade do CCS. Após a conclusão do processo de institucionalização, que só ocorreria em 2006, estes docentes passariam a ser lotados e
localizados no NUPEM/UFRJ, com a missão estratégica de auxiliar a UFRJ no seu processo de interiorização.

6.1-4 VISITA DO REITOR CARLOS LESSA: NUPEM/UFRJ PASSA A SER RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Carlos Lessa, professor do Instituto de Economia da UFRJ assumiu a reitoria em 9 de junho de 2002 e já no dia 3 de agosto de 2002 viajou a Macaé

com o objetivo de conhecer o NUPEM/UFRJ e as atividades de pesquisas e de extensão desenvolvidas pela “Base Avançada do Instituto de Biologia”. No
NUPEM/UFRJ, o reitor Carlos Lessa permaneceu por dois dias. Na sua comitiva, além de sua esposa e dois assessores, veio o Pró-reitor de Extensão o
Professor Marco Antônio França de Faria. Durante a permanência no NUPEM/UFRJ, o reitor fez uma importante reunião com o prefeito de Macaé, Sr.
Sylvio Lopes e alguns assessores. Na reunião, o reitor da UFRJ expôs, com eloquência e elegância, além do elevado tom intelectual e acadêmico,
características indeléveis do Professor Carlos Lessa, seus pontos de visita sobre as possíveis expansões da Universidade Federal do Rio de Janeiro no
município de Macaé. Além disso, destacou de maneira enfática a principal característica da indústria do petróleo: a instabilidade econômica. O reitor foi
enfático ao apontar para o prefeito de Macaé, que o município teria que construir um projeto consistente que indicasse alternativas para a economia
voltada exclusivamente para a exploração do petróleo, um recurso natural não renovável. “Macaé não pode permanecer refém do petróleo”, disse o
Professor Calos Lessa. Também chamou a atenção para o estado de abandono arquitetônico em que se encontrava a cidade de Macaé e enfatizou:

“Este fato per si já demonstrava que os recursos gerados pela exploração do petróleo não estavam sendo revertidos em benefícios para
o munícipio e seus munícipes”.

Durante a sua visita ao NUPEM/UFRJ, o reitor Professor Carlos Lessa teve oportunidade de manter longas conversas com os alunos do laboratório
de Limnologia do Instituto de Biologia que desenvolviam teses na restinga de Jurubatiba e que usavam o NUPEM/UFRJ como base de apoio, bem como
participar do encerramento de um dos vários cursos de Educação Ambiental para Professores do ensino fundamental e médio que o NUPEM/UFRJ
oferecia para professores de toda a região (ver Capítulo 4). Sua vasta cultura, experiência em várias áreas do saber e visão futurista do mundo deixava os
estudantes muito felizes em ter a oportunidade de conversar, não somente com o Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas em especial com
um grande mestre e um verdadeiro visionário (Figura 6.4).

6.1-5 CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PRESTA HOMENAGEM AO PREFEITO DE
MACAÉ

De volta à cidade do Rio de Janeiro, Carlos Lessa manifestava com frequência, que a visita a Macaé lhe possibilitou conhecer um dos projetos mais
exitosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o NUPEM/UFRJ, e logo teve a inciativa de propor ao Conselho Universitário da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realizasse uma cerimônia para prestar homenagem ao prefeito de Macaé, Sr. Sylvio Lopes, em
reconhecimento pelas inciativas em prol da instalação da Universidade Federal do Rio de Janeiro no município. A proposta de homenagem ao prefeito de
Macaé foi aprovada por unanimidade e teve sua organização diretamente supervisionada pelo Professor Carlos Lessa. Ele entendia que com a homenagem
ao prefeito, a Universidade Federal do Rio de Janeiro estaria externando, de maneira clara e institucional, o desejo de consolidar uma parceria com o
município de Macaé, o que certamente iria trazer grandes benefícios para a sociedade fluminense.

O local escolhido pelo Reitor para a realização da homenagem não poderia ser mais apropriado para um grande evento como ele desejava realizar: o
auditório Muniz de Aragão, localizado no belo edifício do Palácio Universitário da Praia Vermelha. O edifício em estilo Greco-romano foi inaugurado em
grande solenidade por D. Pedro II, em 05 de dezembro de 1852. Ele abrigou por 92 anos o hospício da cidade do Rio de Janeiro. Herdado pela
Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) é um dos mais significativos representantes da arquitetura do período imperial
brasileiro (Figura 6.4).

O dia escolhido para a realização da cerimônia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro prestar homenagem ao Prefeito de Macaé foi também
cuidadosamente escolhido pelo Reitor Carlos Lessa, uma sexta feira, 11 de outubro de 2002. A data foi escolhida, pois o reitor enfatizava que gostaria de
ter muitos macaenses presentes à cerimônia, não só para prestar homenagem ao seu prefeito, mas também para passar o final de semana na capital do
Estado do Rio de Janeiro, da qual é profundo conhecedor de sua história. De Macaé partiram vários carros particulares, vans e um ônibus trazendo
representantes de entidades civis e Organizações Não Governamentais, vários vereadores, vários amigos e parentes do homenageado. Da Universidade
Federal do Rio de Janeiro estavam presentes a maioria dos conselheiros do Conselheiro Universitário, vários decanos e grande número de alunos, técnicos
administrativos e docentes do Instituto de Biologia. O auditório Muniz Aragão recebeu decoração especial com flores tropicais e um sistema de luz e som
muito adequado. Tudo foi cuidadosamente planejado, pessoalmente, pelo Reitor Carlos Lessa, auxiliado pela coordenadora do cerimonial da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Sra. Rita Patrício.

Figura 6.4 Foto 1: Visita do Reitor da UFRJ, Prof. Carlos Lessa ao NUPEM/UFRJ em 3 de agosto de 2002, ocasião em que expressa: “O NUPEM/UFRJ é um dos
projetos mais exitosos que conheço na UFRJ de hoje”. Prof. Carlos Lessa, ao centro, discute com o Prof. Marco Antônio França Faria, Pró-reitor de Extensão (terno
escuro) e com o Prof. Francisco A. Esteves, Diretor NUPEM/UFRJ (camisa azul). Foto 2: Homenagem do Conselho Universitário da UFRJ ao Preito de Macaé, Sr.
Sylvio L. Teixeira realizada no auditório Muniz Aragão, Campus UFRJ Praia Vermelha, no dia 11 de outubro de 2002. Da esquerda para direita: Discente Anderson
Sato, Profs. Francisco A. Esteves, Maria Fernanda Q. Nunes, Prefeito Sylvio Lopes Teixeira, Profs. Carlos Lessa, Sergio Fracalanza e Marco A. F. Tranca. Fotos
arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A cerimônia de homenagem ao Prefeito Sylvio Lopes teve seu início com a composição da mesa pelo presidente do Conselho Universitário



Professor Carlos Lessa, que ao compor a mesa solicitou aos conselheiros a permissão para abrir a Sessão Extraordinária daquele Conselho. Em seguida o
mestre de cerimônia anunciou a entrada do homenageado, o Prefeito Sylvio Lopes Teixeira, que foi conduzido ao plenário e depois à mesa pelo discente
do curso de Biologia da UFRJ Anderson Sato, e pela Diretora do Instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela. Primeiro discursou o
Professor Francisco A. Esteves, seguido pelo reitor Professor Carlos Lessa, que fez um entusiástico pronunciamento, ressaltando o papel do município de
Macaé e de suas lideranças para a interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. Destacou de maneira enfática o papel de líder
municipal do prefeito e a sua importância na construção da parceria do município de Macaé com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que
certamente levará à construção de uma universidade pública no seu município. Destacou que “este será o início de uma caminhada para alcançar a
promoção do desenvolvimento social em Macaé”.

O pronunciamento do Prefeito Sylvio Lopes, carregado de emoção, ressaltou:

“Que mesmo nunca tendo frequentado um curso superior e por poucas vezes ter entrado em uma universidade, que mesmo entrando
numa universidade pública pela primeira vez, via com muita clareza a relevância da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o
desenvolvimento de Macaé”.

No seu discurso deixou claro que no seu governo não faltariam esforços e recursos para viabilizar a instalação a Universidade Federal do Rio de
Janeiro em Macaé com todo “vigor possível”.

A cerimônia de homenagem ao Prefeito de Macaé foi um marco decisório na parceria Universidade Federal do Rio de Janeiro-Prefeitura de Macaé.
O NUPEM/UFRJ passou a ser considerado pelo poder público municipal como uma instituição estratégica para o desenvolvimento de Macaé. Sendo
assim, logo surgiram as iniciativas para a cessão à Universidade Federal do Rio de Janeiro de um terreno com área mais adequada para atender os projetos
de expansão do NUPEM/UFRJ. Feita a cessão do terreno, o prefeito autorizou a secretaria de obras a realizar o projeto arquitetônico e civil para licitar a
nova sede do NUPEM/UFRJ (ver Capítulo 1).

6.1-6 CRIAÇÃO DA ESCOLA DE PESCADORES: UMA AÇÃO DO NUPEM/UFRJ PARA A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO
SUSTENTÁVEL EM MACAÉ

De 2002 a 2005 a equipe de pesquisadores do NUPEM/UFRJ ministrou, semestralmente um curso de Educação Ambiental para pescadores
artesanais de Macaé e região. Estes cursos atendiam demandas da Colônia de Pescadores de Macaé e de Rio das Ostras que desejavam ofertar aos seus
associados conhecimentos básicos sobre Ecologia e sobre os recursos pesqueiros dos ecossistemas marinho, lagoas e manguezais. Os cursos além de
assegurar que os pesquisadores ministrassem aulas para um público que se encontrava distante do raio de atuação dos pesquisadores do NUPEM/UFRJ,
possibilitavam também conhecer um conjunto de profissionais, com os quais foi possível o aprendizado de conhecimentos e técnicas, adquiridos na luta
do dia-a-dia do profissional da pesca, de grande importância para a formação de cientistas comprometidos com o desenvolvimento regional (Figura 6.5).

Outro aspecto de grande relevância foi a constatação de quanto a academia formada por especialistas, geradores de conhecimentos sobre os recursos
pesqueiros brasileiros, especialmente do Norte Fluminense, estava distante da comunidade de pescadores artesanais, que na prática, são os usuários destes
conhecimentos.

Nos cursos eram discutidos e compartilhados com os pescadores artesanais, conhecimentos básicos sobre a biodiversidade da fauna e
principalmente sobre cadeias alimentares de ambientes aquáticos. A ênfase em promover discussões sobre cadeias alimentares, decorreu da constatação,
já no primeiro curso, que a pesca artesanal no litoral Norte Fluminense era praticada primordialmente por meio do chamado “Arrasto”, onde as redes de
pesca são amarradas entre dois barcos e arrastadas sobre a lama do fundo do mar. Este procedimento resulta na destruição, por completo, do habitat de
várias espécies de grande valor econômico, como camarões e peixes. A pesca praticada desta maneira é, portanto, altamente insustentável, em curto prazo
esgota o estoque pesqueiro, comprometendo um dos segmentos mais importante da economia da região, que é a pesca.

Experiências como estas e os muitos anos de intensas atividades de pesquisas e extensão em Macaé mostravam que a exploração de petróleo era
uma das principais fontes de emprego de mão de obra na região Norte Fluminense e por tal vinha atraindo enorme contingente populacional para o
município de Macaé, que crescia a taxas muito elevadas quando comparadas com outros municípios brasileiros. O crescimento populacional tinha
reflexos evidentes e imediatos sobre a organização social da cidade, gerando várias demandas por serviços públicos e forte degradação ambiental.

A exploração do petróleo, que hoje gera imensas riquezas, é uma atividade finita. Segundo dados governamentais, esta atividade deve perdurar por
mais 3 décadas. Desta maneira, se fazia fundamental pensar alternativas de emprego e renda que não fosse apenas na cadeia produtiva do petróleo.

Há longo tempo, a exploração dos recursos pesqueiros dos rios, lagoas costeiras e principalmente do mar se constitui numa das principais fontes de
geração de emprego, renda e divisas para a região Norte Fluminense. Dados da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do município de Macaé
publicados no ano de 1998 indicavam que somente neste município a atividade pesqueira empregava direta e indiretamente cerca de 18000 pessoas.
Contudo, com o crescimento das atividades ligadas a exploração do petróleo, veio progressivamente perdendo espaço e importância e observamos a
enorme degradação do valor, significado social e econômico do ofício. Nos aspectos em que se manteve, a pesca ou era uma atividade ecologicamente
predatória que caminhava para a exaustão dos recursos ou era praticada de forma insegura, desigual e desumana para os poucos pescadores tradicionais
que teimavam em seguir em sua atividade, a mesma de seus pais (SANTOS & BOZELLI, 2003).

É neste contexto que a atividade de pesca, compreendendo a extração racional dos recursos naturais renováveis, peixes e crustáceos, assim como a
pesca esportiva e o turismo ecológico, devem ser encarados como uma atividade permanente e também uma alternativa perfeitamente possível para a
região Norte Fluminense nos dias atuais e para os dias que se sucederão à era pós-petróleo. Contudo, isto só se tornará real à medida em que ações sejam
feitas no sentido da capacitação, organização e articulação comercial da classe dos pescadores.

E foi a crença no papel central da educação completa, pragmática, contextualizada e ambientalmente transversal que sugeriu aos professores
Reinaldo Luiz Bozelli e Francisco de Assis Esteves, que a criação de uma escola de ensino fundamental, com foco na cultura da pesca e nos pescadores se
apresentava como uma alternativa que poderia antecipar caminhos viáveis para uma parcela significativa da população de Macaé num futuro que urgia ser
pensado e debatido.

De acordo com a proposta que os Professores Reinaldo Bozelli e Francisco Esteves elaboraram, a escola seria denominada de Escola de Pescadores
e deveria ser organizada com a finalidade da mudança e a realização completa do ser humano pela vivência da cidadania. Esta realização completa
deveria ser alcançada pela formação geral pertinente à faixa etária dos alunos, orientada para os elementos básicos da capacitação profissional para o
ofício da pesca e norteada pelo enfoque transdisciplinar, condição básica para indivíduos que terão sua ação calcada na exploração de recursos naturais
renováveis. Pensavam que a escola deveria buscar uma nova forma de educar para este novo milênio, levando para a sala de aula o mundo como ele
realmente é: complexo, competitivo, tecnológico e absolutamente interdependente nas mais diferentes facetas. O mundo está mudando de forma acelerada
e o mesmo tem que se dar com o ensino. Assim sendo, a Escola de Pescadores primaria pela criação de espaços para que os alunos debatessem e
discutissem os fatos que lhes fizessem sentido.



Figura 6.5 Foto 1: Professor Francisco A. Esteves ministrando aula para pescadores artesanais de Macaé (foto feita em março de 2000), Foto 2: Concluintes da segunda
turma do Curso de Educação Ambiental para Pescadores (foto em setembro 2000). Foto 3: Professor Francisco A. Esteves apresenta proposta de criação da Escola de
Pescadores de Macaé para prefeito Sylvio Lopes (camisa branca e calça azul) e outras autoridades municipais (foto feita em outubro de 2002). Foto 4: Sede da Escola
de Pescadores de Macaé às margens do Estuário do Rio Macaé (foto feita março de 2005). Fotos: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Ideia concebida e colocada no papel, a próxima etapa foi procurar a Prefeitura Municipal de Macaé para apresentar a proposta de criação da Escola
de Pescadores de Macaé e solicitar apoio para sua implantação. Em Maio de 2000, em reunião realizada no NUPEM/UFRJ, na qual participaram seus
idealizadores, o prefeito de Macaé Sr. Sylvio Lopes Teixeira e a secretária de educação do município, Professora Maria Helena Sales, a ideia foi acolhida
com grande entusiasmo pelas autoridades municipais. Para estes a proposta de criação da Escola de Pescadores de Macaé representava o início da busca
de alternativas à economia do petróleo (Figura 6.5).

A secretária de educação de Macaé, Professora Maria Helena Sales, foi desde o início a maior entusiasta da ideia de criação da Escola de Pescadores
em Macaé e imediatamente fez levantamentos sobre a existência de projetos semelhantes no Brasil. A mesma encontrou no município de Piúma, no
Estado do Espírito Santo, uma escola municipal que funcionava há vários anos voltada à formação de pescadores. Diante desta informação, a Professora
Maria Helena Sales convocou uma equipe de educadores da Secretaria de Educação de Macaé e outra do NUPEM/UFRJ para realizar uma viagem até
Piúma, com o objetivo de visitar a escola, conhecer seu projeto pedagógico, sua infraestrutura, conversar e colher experiências com seus docentes e
alunos. Após a visita à escola de Piúma, ficou claro para todos que estiveram presentes à visita que a proposta do NUPEM/UFRJ de criar a Escola de
Pescadores seria uma alternativa necessária e muito viável para o município de Macaé.

A Escola de Pescadores de Macaé iniciou suas atividades no ano de 2003, objetivando construir um modelo de ensino, em tempo integral,
contemplando tanto as atividades tradicionais da grade curricular como outras atividades pedagógicas, dentre as quais aulas de pesca, aquicultura, vela,
natação, construção naval, relações socioambientais, práticas de comunicação social e arte. A Escola de Pescadores de Macaé foi uma tentativa de
fomentar o debate sobre a cultura da pesca uma das vertentes mais importantes da economia do munícipio de Macaé, no contexto da integração entre os
saberes acadêmicos e os saberes tradicionais acumulados ao longo de várias gerações de pescadores.

A escola iniciou suas atividades de maneira improvisada no Iate Clube de Macaé. As duas turmas de 5ª. Série (hoje 6º ano), com 30 alunos em cada,
foram acomodadas uma em cada extremo do salão de festas. Para seus idealizadores, mesmo diante de condições tão precárias para iniciar as atividades,
valia a pena, pois a localização do Iate Club às margens do estuário do Rio Macaé proporcionava uma paisagem de rara beleza e várias conveniências
para o ensino como a proximidade do rio Macaé, do manguezal, do mar, do mercado de peixes e muito próximo ao bairro da Barra, o território dos
pescadores de Macaé e potencialmente a principal origem dos futuros alunos.

A Escola de Pescadores, apesar do nome era para meninos e meninas e teria início com duas turmas. A cada ano seriam iniciadas duas novas turmas
e uma nova série, até que se completassem as quatro séries do segundo ciclo do ensino fundamental.

As atividades da Escola de Pescadores eram desenvolvidas em tempo integral, com atividades pela manhã e tarde. O turno da manhã era dedicado
às disciplinas curriculares que, contudo estavam organizadas para abordar seus conteúdos na perspectiva específica da preparação para a realidade da
pesca profissional. No turno da tarde, em três dias por semana, as aulas se voltavam completamente para atividades de cunho prático, almejando o
aprendizado pela experiência sensorial, pela excursão orientada e a busca do saber-fazer. Neste momento o foco era o estímulo ao aprimoramento das
habilidades e do aprender fazendo. Para alcançar estes objetivos a escola trabalhava preferencialmente através da abordagem de projetos. Vislumbrava-se
assim, uma maneira mais fácil de integrar conteúdos da manhã e da tarde, como também entre as diferentes disciplinas. Assim, a título de exemplo
podemos mencionar a organização das duas primeiras turmas que no contra turno trabalhavam projetos de Ecologia, de História e Cultura de Navegação.



Se não contava exatamente com as tradicionais salas de aulas, por outro lado tinha algo diferente que era o Barco-Escola, muitos elementos de um
laboratório de meio ambiente pelo apoio do NUPEM/UFRJ e obviamente uma Biblioteca, fundamento da concepção educativa proposta.

Até o ano 2004 a Escola Municipal de Pescadores foi administrada pela parceria entre o NUPEM/UFRJ e a Secretaria Municipal de Educação e
partir de 2005, o Professor Fernando Amorim da Escola Politécnica da UFRJ passou a representar a Universidade Federal do Rio de Janeiro junto à
parceria com Secretaria Municipal de Educação. Nesta fase a Escola Municipal de Pescadores expandiu significativamente as suas atividades, inserindo
várias vertentes das engenharias como construção naval, onde os alunos aprendiam a construir barcos e outros apetrechos de pesca; navegação;
beneficiamento do pescado e ainda, organização para o trabalho e aquicultura. Os alunos participavam de aulas teóricas e de várias oficinas: teatro,
brinquedos e brincadeiras, esporte, culinária, fantoches, lutas, danças folclóricas, violão/percussão, capoeira, história da arte, peixes artesanais,
organização para o trabalho, gravura (xilogravura), estamparia e aulas de remo, surf e vela. A totalidade das disciplinas era ministrada pelos alunos da
Escola Politécnica e de outras Unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro localizadas na cidade do Rio de Janeiro, através de um Programa de
Bolsas de Estudos com incentivo para permanência em Macaé (Figura 6.6).

Infelizmente um modelo de grande relevância acadêmico-pedagógica e social, além de estratégico para o município de Macaé, como a Escola
Municipal de Pescadores de Macaé, por questões administrativas e por ser considerada uma proposta de ensino muito onerosa para o município, foi
interrompida e suas atividades enceradas no ano de 2011 pela Prefeitura de Macaé. Talvez a sociedade ainda não estivesse preparada para um projeto
desta abrangência e magnitude social. A evidente projeção e repercussão da Escola de Pescadores rapidamente alcançou todo o país. Isto é muito evidente
quando consideramos que já em 2006, apenas 3 anos após ter iniciado suas atividades, a escola foi escolhida entre poucas do país para participar de uma
pesquisa nacional sobre Educação Ambiental pelo MEC. A concepção inovadora e a peculiaridade das práticas pedagógicas da escola já atraíam a atenção
de muitos. O documento final do estudo, intitulado “O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental?” do Ministério da Educação,
publicado em 2007, assim se expressou: “Acreditamos que uma proposta assim merece ser alvo de inúmeras pesquisas, tanto no campo da Educação
Ambiental quanto nos campos dos saberes docentes e da teoria curricular ou, mais apropriadamente, na junção entre todos estes campos”.

Esta constatação é lamentável, especialmente neste momento que a sociedade macaense presencia o declínio de sua economia calcada na exploração
de um recurso natural não renovável. Uma ação como a Escola de Pescadores de Macaé deveria ser encarada pelos gestores municipais como estratégica,
por contribuir de maneira eficaz para resgatar e valorizar uma atividade que emprega milhares de cidadãos, e que ainda, representa um dos pilares da
economia do município de Macaé.

Figura 6.6 Fotos 1: Alunos da primeira turma da Escola de Pescadores de Macaé, acompanhados do Prof. Marcos Paulo Barros (aluno do Programa de Pós-graduação
em Ecologia da UFRJ) e da Prof.ª Gloria A. Queiroz (Prof.ª do município Macaé) -Foto em 29 de março de 2004. Foto 2: Profs. de Apetrechos de Pesca: Pescadores
João Marcelo S. Sousa e Silvio Belarmino -foto julho 2004. Foto 3: Prof. Francisco A. Esteves (NUPEM/UFRJ) e foto 4: Prof. Fernando Amorim (COPPE/UFRJ),
ministrando palestra para alunos da Escola de Pescadores de Macaé no dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2006. Fotos: Arquivo Laboratório de Limnologia
UFRJ.

6.1-7 VISITA DO REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO AO NUPEM/UFRJ: PRIMEIRA
MENÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MACAÉ

Com a posse do novo governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o Professor Carlos Lessa, com apenas sete meses de mandato na
reitoria da UFRJ, foi nomeado presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), tendo sido empossado em 17 de janeiro de 2003. Em sessão
do Conselho Universitário, o vice-reitor Professor Sérgio E. L. Fracalanza, docente do Instituto de Microbiologia Paulo de Gois, assumiu a reitoria da
UFRJ, com o compromisso de organizar consulta à comunidade acadêmica para escolher o próximo reitor, que veio a ser o Professor Aloisio Teixeira,
cujo mandato se iniciou em 18 de julho de 2003. O Reitor Professor Aloisio Teixeira ocupou a reitoria da UFRJ por dois mandatos, o primeiro de 2003 a
2007 e o segundo de 2007 a 2011.

O Reitor em Exercício Sérgio Fracalanza já conhecia as atividades desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ e nutria enorme respeito e admiração pelo
enfoque social das pesquisas. Em uma das primeiras viagens realizadas, como Reitor em Exercício, o Professor Sérgio Fracalanza foi a Macaé para
conhecer as atividades de pesquisa e de extensão que eram desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ nas lagoas de Macaé e região, com especial interesse nas
pesquisas sobre microrganismos (Figura 6.7).

Na reunião o Prefeito Sylvio Lopes comunicou que o edital para a licitação da obra para a construção da cidade universitária de Macaé no Bairro
Granja dos Cavaleiros seria publicado nos próximos dias. Segundo o prefeito, a inciativa tomou consistência após a sua visita à UFRJ-Campus da Praia
Vermelha, quando recebeu a homenagem do Conselho Universitário. Na comunicação o prefeito anunciou que a Cidade Universitária de Macaé abrigaria
um complexo de universidades municipais, estaduais e federais e de diferentes áreas do conhecimento, que trabalhariam de maneira articulada em prol do
desenvolvimento humano de Macaé.



Figura 6.7 Importante etapa no processo de interiorização da UFRJ. Foto a esquerda: Vice Reitor (reitor em exercício), Prof. Sérgio Eduardo L. Fracalanza, tendo a sua
esquerda o Diretor do NUPEM/UFRJ, Prof. Francisco A. Esteves, que expõe ao Reitor em Exercício, seu projeto de ampliação do NUPEM/UFRJ e o projeto de criação
de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé. A direita do Vice Reitor em Exercício: Diretora do Instituto de Biologia, Prof.ª Maria Fernanda Q.
Nunes e o mestrando Alex E. Prast. Foto à direita: Vice-Reitor em Exercício Prof. Sérgio Eduardo L. Fracalanza entrega livro sobre a UFRJ ao Prefeito de Macaé Sr.
Sylvio Lopes. Fotos: Março de 2003 Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A visita do Professor Sérgio Fracalanza foi uma importante etapa para consolidar a parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a
Prefeitura de Macaé. Nesta oportunidade foi realizada uma reunião com o Prefeito Sylvio Lopes e alguns assessores, na qual foi discutida a possibilidade
de criação de um curso de graduação em Ciências Biológicas em Macaé. Nesta reunião estavam presentes o Diretor do NUPEM/UFRJ Professor
Francisco A. Esteves e a Diretora do Instituto de Biologia Professora Maria Fernanda S. Quintela, que na oportunidade expuseram a necessidade de
expansão do NUPEM/UFRJ, visto que a sociedade macaense demandava, de maneira crescente, a presença da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Figura 6.7)

O anúncio da construção da Cidade Universitária de Macaé foi motivo de muitas celebrações, pois era um sonho acalentado há décadas pela
sociedade macaense. O início da construção, com a instalação dos canteiros de obra e, em seguida, os trabalhos de terraplanagem eram vistos de longe
pelos munícipes orgulhosos de que o sonho estava sendo realizado. Em agosto de 2007, a parte inicial da Cidade Universitária de Macaé foi inaugurada
com a presença de muitas autoridades, inclusive do governador do Estado do Rio de Janeiro.

6.1-8 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS: DEMONSTRAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO NUPEM/UFRJ
No ano de 2005 o NUPEM/UFRJ já era conhecido no Brasil como um dos principais centros de estudos de ecossistemas aquáticos, especialmente

de lagoas costeiras do Brasil. Suas publicações sobre os mais variados temas em Ecologia e os seus vários profissionais, cuja formação teve o próprio
NUPEM/UFRJ como berço científico, disfrutavam de grande respeitabilidade junto à comunidade acadêmica brasileira. Como consequência natural desta
grande reputação do NUPEM/UFRJ, a Sociedade Brasileira de Limnologia elegeu a cidade de Macaé como a sede do XI Congresso Brasileiro de
Limnologia. Ao assumir a realização do Congresso Brasileiro de Limnologia, a pequena equipe de pesquisadores e de alunos que atuavam no
NUPEM/UFRJ, tinha a plena consciência de que, além de promover o desenvolvimento da ciência no Brasil, a realização deste congresso era uma
importante oportunidade de divulgar as suas atividades científicas e também chamar atenção da administração da UFRJ e de seus colegiados para a
existência de uma considerável produção de saber e de recursos humanos em Macaé.

Outro aspecto de grande relevância foi a divulgação, em âmbito nacional, do município de Macaé como centro de pesquisa em Ecologia. Desta
maneira, com a realização do XI Congresso Brasileiro de Limnologia, de 24 a 28 de agosto de 2007 se iniciou a desconstrução da marca “Macaé Capital
Nacional do Petróleo”, fato fortemente destacado na palestra de abertura e em várias mesas redondas, nas quais os cientistas chamaram atenção para a
necessidade da sociedade macaense buscar outras possibilidades econômicas e não se fixar somente na exploração de um recurso natural não renovável,
que é o petróleo, como a única alternativa econômica para o município. E isto era algo evidente em um município com abundantes recursos marinhos,
belezas cênicas e naturais como a exuberante Mata Atlântica. As questões referentes a recursos hídricos tanto em escala local, quanto regional e nacional
foram amplamente discutidas e os cientistas alertavam para a necessidade de medidas urgentes para evitar uma iminente crise de água doce, fato que veio
a se tornar realidade, posteriormente, em vários municípios brasileiros.

No XI Congresso Brasileiro de Limnologia realizado em Macaé participaram cientistas de sete países latinos americanos, quatro pesquisadores
norte-americanos e cinco alemães. Se inscreveram 987 participantes e no total chegou a ser registrado a presença média de 1200 pessoas por dia, entre
estas, dezenas de professores e alunos das escolas do município, para participar das atividades denominadas “Limnologia para Todos”. Este espaço foi
cuidadosamente pensado e desenvolvido e contava com várias atividades para propiciar uma ampla participação dos estudantes macaenses de todas as
idades, que foram convidados a participar do evento (Figura 6.8).

Após a realização do XI Congresso Brasileiro de Limnologia as possibilidades de promoção de discussões sobre a eventual expansão das atividades
acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé se tornaram mais fáceis. A imprensa escrita e radiofônica de Macaé passou a fazer coro,
chamando a atenção das autoridades locais para concluir as obras da futura Cidade Universitária, que contemplava além de vários prédios acadêmicos, a
construção de uma igreja ecumênica, um estádio poliesportivo, uma piscina olímpica, uma quadra de atletismo entre outras infraestruturas. Assim, após a
realização do XI Congresso Brasileiro de Limnologia, o apoio da sociedade local, por meio principalmente da imprensa e da mobilização do poder
público municipal, passaram a atuar de maneira sinergética no sentido da construção da Cidade Universitária de Macaé, que teve o primeiro bloco de salas
de aulas e demais infraestruturas para receber os futuros cursos concluídos em final do ano de 2007.



Figura 6.8 Congresso Brasileiro de Limnologia (ciência que estuda a Ecologia das Águas Continentais), organizado pelo NUEPM e a Sociedade Brasileira de
Limnologia, realizado de 24 a 28 de Agosto de 2007 no Centro de Convenções de Macaé. Este congresso, do qual participaram cerca de 1200 especialistas brasileiros e
estrangeiros, foi uma evidência do elevado grau de reconhecimento do NUPEM/UFRJ como importante centro brasileiro de pesquisa em Ecologia Aquática. Foto a
esquerda: Cartaz de divulgação. Demais fotos: diferentes fases do evento. Fotos: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

O NUPEM/UFRJ continuou contribuindo com o processo de consolidação da presença da Universidade Federal do Rio de Janeiro no munícipio de
Macaé e de forma pioneira, realizou de 10 a 13 de abril de 2008, a Iª Jornada de Produtos Naturais. Este evento foi organizado pelas professoras Angélica
Ribeiro Soares e a Professora Tatiana Konno, contando com a participação de mais de uma centena de cientistas e estudantes interessados em discutir as
pesquisas sobre produtos naturais. Para a Iª Jornada de Produtos Naturais vieram cientistas de diferentes áreas como: Etnobotânica, ecologia aquática e
química orgânica e inorgânica. Entre várias mesas redondas, palestras e apresentação de trabalhos ocorreu a premiação de alunos de iniciação científica
com o Prêmio Kaplan, em homenagem à Professora Emérita da UFRJ Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, uma das maiores pesquisadoras de produtos
naturais do Brasil, que por mais de 50 anos de carreira realizou enormes contribuições ao desenvolvimento da área de produtos naturais no nosso país.

Destaca-se que a Iª Jornada de Produtos Naturais foi o primeiro evento científico concebido e organizado pelos recém concursados docentes do
NUPEM/UFRJ. Este evento imprimiu, de maneira indelével, a marca emblemática perseguida pelo NUPEM/UFRJ, a interdisciplinaridade, que é
atualmente seguida por toda a UFRJ-Macaé.

6.2 PARCERIAS INDISPENSÁVEIS À EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA UFRJ EM MACAÉ
A primeira etapa do longo e difícil caminho que levou à expansão das atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé foi a

identificação de possíveis novas parcerias e a consolidação das parcerias já estabelecidas no município. Neste sentido, vários contatos foram diretamente
realizados pela direção do NUPEM/UFRJ junto a empresas nacionais e estrangeiras sediadas no município, junto a entidades de classe, como Associação
Comercial e Industrial de Macaé e junto à Prefeitura e a Câmara Municipal de Macaé.

Dentre as parcerias estabelecidas, aquelas com a Prefeitura e Câmara Municipal de Macaé, foram as que mais prosperaram e que até os dias atuais
são muito relevantes para garantir a manutenção e expansão das atividades da UFRJ neste município. A parceria da Universidade Federal do Rio de
Janeiro com a prefeitura de Macaé, iniciada com mais vigor na gestão do Prefeito Sylvio Lopes Teixeira (2000-2004) foi fortemente consolidada na
gestão do Prefeito Riverton Mussi (2005-2012). Um dos momentos mais significativos da parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a
Prefeitura de Macaé na gestão do Prefeito Riverton Mussi foi a reunião realizada no NUPEM/UFRJ, onde se discutiu o primeiro Programa de
Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PDI). Nessa reunião, que se realizou nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2005,
participaram o reitor, a vice-reitora, e os pró-reitores, assim como vários funcionários da administração central da UFRJ. Ao final das discussões sobre o
PDI da UFRJ, o Prefeito Riverton Mussi colocou, de maneira muito clara a real disposição do município em atender às demandas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que se fizessem necessárias para viabilizar a instalação do curso de graduação no município. As autoridades municipais
tornaram explícito para os membros da reitoria, que o munícipio de Macaé considerava a parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro uma
importante opção para alavancar o seu desenvolvimento (Figura 6.9).

Figura 6.9 Reitor, Prof. Aloisio Teixeira, vice-reitora, Prof.ª Sylvia Vargas, pró-reitores e vários assessores se reuniram de 16 a 18 de fevereiro de 2005 na antiga sede
do NUPEM/UFRJ para discutir o primeiro Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRJ. Foto 1: equipe da reitoria: reitor (em pé de camisa branca, no
lado direito da placa) tendo a vice-reitora a sua direita. Foto 2: Equipe reunida e Foto 3: Prefeito de Macaé, Sr. Riverton Mussi em reunião com a equipe da reitoria,
reforça a disposição do munícipio em apoiar a expansão da UFRJ em Macaé. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.



A parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o poder público de Macaé, que teve início em Maio de 1994, com a assinatura do
primeiro convênio (ver Capítulo 1), se tornou um modelo bem sucedido para o Brasil, de como promover o desenvolvimento regional através da criação
de “fábricas de conhecimentos”, que representam as universidades públicas brasileiras. Com o tempo, a parceria entre a Universidade Federal do Rio de
Janeiro e o poder público de Macaé se tornou o que poderíamos denominar de “política pública municipal”, visto que o aperfeiçoamento desta parceria
tem sido constante, sem interrupção, independente de mudanças dos gestores municipais.

Com o estabelecimento de uma sólida parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o poder público de Macaé foi possível a equipe do
NUPEM/UFRJ iniciar, em nível de sondagem, nos diferentes colegiados superiores e junto aos diferentes setores administrativos da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, sobre a viabilidade de expandir as atividades acadêmicas da UFRJ em Macaé. Logo ficou evidente, que a expansão das atividades
acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé seria uma missão muito difícil e em muitos momentos parecia até mesmo impossível de
ser realizada. Novamente, a construção e ampliação de parcerias, desta vez dentro da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi de absoluta
importância para a desconstrução das várias e muito bem estruturadas barreiras existentes no diferentes Órgãos Colegiados da universidade, que
impediam o avanço do sonho de interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentre as parcerias, se destacam aquelas estabelecidas entre
vários docentes, muitos deles, na época membros de colegiados superiores, ou que se tornaram membros destes colegiados por acreditarem que a
realização do sonho de “levar a Minerva para Macaé” (expressão muito utilizada por aqueles que desejavam expandir as atividades da UFRJ em Macaé)
era viável (Figura 6.10).

Figura 6.10 Painel divulgando as atividades desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ, exposto durante a Exposição Agropecuária de Macaé, realizada em Julho de 1999. O
painel explicitava, já no ano de 1999, o sonho de criar um Campus da UFRJ em Macaé: “...o NUPEM/UFRJ representa uma semente fértil para tornar realidade o sonho
de instalar um Campus Avançado da maior Universidade Federal do país no município de Macaé”. Foto: Arquivo do Laboratório de Limnologia da UFRJ.



CAPÍTULO 7
NUPEM/UFRJ TORNA POSSÍVEL A INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



7.1 INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO NUPEM/UFRJ: MARCO HISTÓRICO PARA A EXPANSÃO DAS
ATIVIDADES DA UFRJ EM MACAÉ

A data de 10 de março de 2006, dia em que ocorreu a inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ, pode ser considerada um marco histórico para a
expansão das atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. A nova sede passou a ocupar um prédio moderno, que teve sua concepção
arquitetônica realizada por profissionais da prefeitura de Macaé, assim como também foi construído na sua totalidade com recursos desta prefeitura. A
nova sede ocupa um terreno correspondente a uma quadra inteira (cerca de 36 000 metros quadrados), igualmente cedida pelo município. A solenidade de
inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ foi muito concorrida. Representando a sociedade local e da região estavam presentes, prefeitos e alguns
vereadores dos municípios de Macaé, Carapebus e Rio das Ostras, além de autoridades militares e representantes de várias empresas ligadas à cadeia do
petróleo, localizadas em Macaé.

Figura 7.1 Pronunciamento de várias autoridades por ocasião da inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ em 10 de março de 2006. Fotos da esquerda para direita:
Professor Nelson Maculan Filho, Secretário SESU/MEC; Professor Aloisio Teixeira, Reitor UFRJ; Professora Maria Fernanda Q. Nunes, Diretora Instituto Biologia; Sr.
Sylvio Lopes, ex-prefeito de Macaé (responsável pela autorização de construção); Professor Francisco A. Esteves, Diretor NUPEM/UFRJ. Última foto: hasteamento
das bandeiras pelas autoridades. Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

Na cerimônia de inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ se encontravam, além de vários membros da reitoria, vários diretores de institutos,
faculdades e escolas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre estes, a diretora do Instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela; O
diretor da Faculdade de Farmácia, Professor Carlos Rangel Rodrigues; A diretora do Instituto de Química, Professora Cássia Curan Turci; A Diretora do
Instituto de Nutrição, Professora Elisabeth Accioly; A Diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, Professora Maria Antonieta Tyrell e vários
professores de diferentes Unidades Acadêmicas da UFRJ, entre eles o Professor Antônio Sole Cava, que veio a ser diretor do Instituto de Biologia na
gestão 2009-2013. Os diretores das Unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro ficaram muito impressionados, com o que consideraram inédito
nesta instituição: a forte presença do poder público e da população local em um evento de caráter acadêmico. Ainda durante o evento, alguns diretores de
Unidades foram procurados por autoridades do município de Macaé, que os consultaram sobre a possibilidade de suas Unidades procederem como o
Instituto de Biologia e criarem cursos de graduação no município. Para os diretores das Unidades Acadêmicas presentes, a cerimônia de inauguração da
nova sede do NUPEM/UFRJ, representou importante fonte de inspiração para a concepção do sonho de expandir as atividades de ensino, pesquisas e
extensão de suas Unidades para Macaé. (Figura 7.2).

Figura 7.2 Solenidade de inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ em 10 de Março de 2006. Foto 1: Primeira fileira de cadeiras, Pró-Reitor Administração, Prof.
Milton Flores, Prefeito da UFRJ Prof. Hélio Mattos e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação Prof. José Luiz Monteiro; segunda sequência de cadeiras, Pró-Reitora de
Extensão Prof.ª Laura Tavares (vestido marrom) e Pró-Reitor de Pessoal Prof. Luiz Afonso Martins; terceira sequência de cadeiras, Decana do Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza, Prof.ª Ângela Rocha, Pró-Reitora de Graduação Prof.ª Belkis Waldman e Diretora do Instituto de Química Prof.ª Cássia C. Turci. Foto 2:
Pró-Reitor de Finanças e Planejamento Prof. Carlos L. da Conceição (braços cruzados). Foto 3: Prof.ª Cássia C. Turcci e o Prefeito de Macaé Sr. Riverton Mussi
discutindo sobre a criação do curso de Química da UFRJ em Macaé. Foto 4: Alguns dos alunos do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia que ajudaram na
realização do sonho: a construção da nova sede do NUPEM/UFRJ. Fotos: Arquivo Lab. Limnologia UFRJ.



7.2 NUPEM/UFRJ COMO ÓRGÃO SUPLEMENTAR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE: PAPEL
ESTRATÉGICO PARA A INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ

Como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde (CCS), o NUPEM/UFRJ teve papel estratégico para a construção e o aperfeiçoamento de
parcerias dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro favoráveis à expansão de suas atividades acadêmicas em Macaé. O fato da direção do
NUPEM/UFRJ ter assento no Conselho de Coordenação do maior Centro Acadêmico da UFRJ, possibilitou assumir o papel de representante dos anseios
daqueles que defendiam a bandeira da expansão das atividades acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. Por vários anos, a
direção do NUPEM/UFRJ foi a única voz que representou os interesses da UFRJ-Macaé nos diferentes fóruns e colegiados da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Este fato foi especialmente importante no período inicial das discussões com diferentes setores da administração superior sobre a
possibilidade da interiorização em Macaé.

A direção do NUPEM/UFRJ pôde participar em momentos decisivos para a expansão das atividades acadêmicas em Macaé, como a eleição de
membros do Conselho de Graduação, Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa e Conselho Universitário, assim como da eleição de membros de comissões
estratégicas para o futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé, como a Comissão Temporária de Alocação de Vagas (COTAV). Neste
período era absolutamente fundamental a promoção de diálogos e a realização de articulações para que os assentos nos colegiados e comissões fossem
ocupados pelo maior número possível de membros favoráveis à expansão das atividades acadêmicas em Macaé. Naquele momento as articulações eram
estratégicas, pois a corrente contrária a “interiorização” era forte e influente. Deve ser lembrado que a palavra interiorização no ano de 2006 era
praticamente “desconhecida” dos colegiados da UFRJ. Contudo, pelo pioneirismo do NUPEM/UFRJ, a ideia de expansão das atividades acadêmicas em
Macaé, também conhecida como “interiorização da UFRJ”, foi se estendendo por diferentes Unidades Acadêmicas que compõem o Centro de Ciências da
Saúde, e conquistou parceiros em outros importantes centros, como o Centro de Ciências da Matemática e da Natureza, chegando até o Centro de
Tecnologia, onde a Escola Politécnica se tornou uma importante parceira.

A palavra interiorização, como iniciativa institucional, passou a ser mais aceita no dia-a-dia dos gestores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
até ser considerada em documentos oficiais a partir do ano de 2007, com a criação do Programa de Apoio, Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni-Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007). Contudo, deve ser ressaltado que a interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
através do NUPEM/UFRJ, foi um processo que já estava em curso há mais de duas décadas (ver Capítulo 1).

7.3 NUPEM/UFRJ AMPLIA PARCERIA COM A PREFEITURA DE MACAÉ PARA VIABILIZAR EXPANSÃO DA UFRJ
NO MUNICÍPIO

A excelência nas atividades desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ no município de Macaé foi de grande relevância para ampliar as parcerias
estratégicas e garantir as condições para assegurar a expansão das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em
Macaé. Uma importante parceria foi construída no ano de 2006 com o presidente da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC), Professor Jorge
Aziz, através da qual foi possível a direção do NUPEM/UFRJ participar da elaboração do projeto arquitetônico da futura cidade universitária e sugerir
alterações no sentido de incluir no projeto, além de salas de aulas, outras instalações, como laboratórios. Esta parceria foi muito importante para as
exitosas ações junto à câmara municipal de Macaé e poder executivo, que garantiram a cessão de parte do primeiro prédio que seria construído para sediar
as novas atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. Numa etapa posterior foi possível à Direção do NUPEM/UFRJ, participar
ativamente nas articulações que garantiram a cessão de dois blocos que atenderiam a Universidade Federal do Rio de Janeiro para instalar salas de aulas e
estruturas administrativas, os chamados Blocos B e C (Figura 7.3).

Deve ser destacado que no período em que a Cidade Universitária de Macaé foi planejada, a concepção de universidade vigente no município era
voltada simplesmente à transmissão de conhecimentos. Raros eram os momentos nos quais se discutia o papel da universidade como centro gerador de
conhecimentos e como agente de transformação social. Este fato tornavam as sugestões da direção do NUPEM/UFRJ de construir, não somente salas de
aulas, mas também laboratórios, que seriam indispensáveis para as futuras atividades de ensino e pesquisa em Macaé, uma missão muito difícil de ser
realizada. As justificativas apresentadas pela direção do NUPEM/UFRJ para que no projeto arquitetônico fossem incluídos laboratórios de pesquisa
raramente surtiam efeito e, quando eram acatadas pelos idealizadores da cidade universitária, não eram acatados pelos setores da administração municipal
responsável pela liberação dos recursos.

Figura 7.3 Exemplo da excelente parceria entre UFRJ e a Prefeitura de Macaé: reunião com Prof. Aloísio Teixeira (Reitor da UFRJ, ao centro), Sr. Riverton Mussi
(Prefeito de Macaé, à direita do Prof. Aloísio), Prof. Jorge Aziz (Presidente da FUNEMAC, a esquerda do Prof. Aloísio) com vários diretores de Unidades Acadêmicas
envolvidas com a implantação de cursos em Macaé. Esta reunião teve como foco central as contrapartidas da UFRJ e da Prefeitura para viabilizar a implantação de
cursos de graduação no Campus da UFRJ que se pretendia criar no município de Macaé. Foto em 14 de Fevereiro de 2007. Foto: Arquivo Laboratório de Limnologia
UFRJ.

Outro momento importante para garantir espaço físico para acomodar as futuras expansões da Universidade Federal do Rio de Janeiro na Cidade



Universitária de Macaé foi quando o primeiro bloco entrou na fase de acabamento e começava a despontar na paisagem como o único prédio no bairro
Granja dos Cavaleiros. Nesta fase, algumas secretarias e órgãos do governo alegavam que se encontravam em instalações precárias e passaram a fazer
fortes pressões junto ao governo municipal para ocupar as novas instalações na Cidade Universitária de Macaé. Algumas secretarias chegaram a alegar
que suas atividades estariam associadas às atividades universitárias, tentado justificar a possível transferência para o primeiro prédio da futura cidade
universitária.

Para garantir uso às atividades estritamente acadêmicas foram necessárias várias reuniões com diferentes setores da administração municipal, com o
presidente da FUNEMAC, Professor Jorge Aziz e o Diretor do NUPEM/UFRJ, Professor Francisco de A. Esteves, para que estes tivessem a oportunidade
de explanar a necessidade do município de Macaé garantir a instalação de universidades públicas no município.

Além das iniciativas nas esferas administrativas e políticas, a direção do NUPEM/UFRJ aproveitava a presença de visitantes da UFRJ e de outras
universidades à Macaé e, principalmente, a presença de alunos do Instituto de Biologia cursando disciplinas, cujas aulas práticas eram realizadas em
Macaé para visitar as obras da cidade universitária. Esta iniciativa se fazia necessária, pois informações vindas da prefeitura apontavam para ocupação dos
prédios por setores da administração municipal. Nas visitas era indispensável entrar em contato com os mestres de obra e engenheiros, demonstrando
desta forma que a Universidade Federal do Rio de Janeiro aguardava a conclusão das obras para expandir suas atividades no município. (Figura 7.4).

Figura 7.4 Foto à esquerda: Primeiro Bloco da Cidade Universitária de Macaé em fase final de construção e visita de alunos de disciplina ministrada pelo Prof.
Francisco A. Esteves com o objetivo de demonstrar interesse da UFRJ pelo uso das novas instalações. Foto em Fevereiro de 2007. Foto à direita: Construção do
primeiro prédio da Cidade Universitária realizada com recursos da FUNEMAC. Para a sua construção, a Diretora do instituto de Química da UFRJ, Prof.ª Cássia C.
Turci e o Presidente da FUNEMAC, Dr. Joelson Tavares tiveram papel central. Juntamente com o Prof. Francisco A. Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ, a Prof.ª Cássia
C. Turci fez várias interlocuções junto a prefeitura de Macaé para viabilizar várias etapas da obra. Além disso, disponibilizou diferentes recursos para a conclusão da
mesma e montagem dos laboratórios. Foto: em Agosto de 2009. Fotos: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Com a instalação do curso de Licenciatura em Química no início de 2008 surgiu grande demanda de laboratórios para a realização das várias aulas
práticas que faziam parte da grade curricular do curso. A primeira iniciativa da Professora Cássia C. Turci foi realizar adaptações em dois laboratórios
situados no NUPEM/UFRJ, onde eram ministradas aulas durante os primeiros semestres do curso de Licenciatura em Química. Ciente da crescente
demanda do curso de Licenciatura em Química e do desejo de expandir as atividades da área de química no futuro Campus da UFRJ em Macaé, a
Professora Cassia C. Turci iniciou, juntamente com a Direção do NUPEM/UFRJ, gestões junto ao Presidente da Fundação Educacional de Macaé
(FUNEMAC), Professor Joelson Tavares Rodrigues para viabilizar a criação de infraestruturas adequadas para a realização das aulas práticas do Curso de
Licenciatura em Química.

Para viabilizar o pleito da Diretora do Instituto de Química, Professora Cássia C. Turci, o presidente da FUNEMAC, Professor Joelson Tavares
Rodrigues, solicitou autorização ao município para alterar o projeto inicial da cidade universitária. A solicitação contemplava adaptar o projeto inicial,
onde estava previsto para ser a sede da prefeitura da futura cidade universitária, para ser o local onde seriam construídos os laboratórios para atender o
curso de Licenciatura em Química. Segundo o Professor Joelson T. Rodrigues, (comunicação pessoal):

“Tradicionalmente as obras de prefeitura eram feitas pela administração direta, ou seja, pela Secretaria de Obras, mas nós sabíamos que se
esperássemos iria demorar uma eternidade. Pensamos então na possibilidade de construção dos laboratórios pela própria FUNEMAC, já que tínhamos
algum recurso disponível. Não era uma tradição as obras serem feitas pelas fundações. Procuramos o arquiteto responsável pelo projeto, o Sr. Cláudio
Santos, buscando encontrar o melhor local, de maneira que não interferisse de modo definitivo com o projeto inicial, ele então nos indicou aquele local”.

Deve ser mencionado que para viabilizar a proposta do presidente da FUNEMAC, o seu diretor financeiro, Sr. Lúcio Azevedo, profundo conhecedor
da estrutura administrativa municipal, teve papel muito relevante na desconstrução das barreiras administrativas que poderiam inviabilizar a construção
dos futuros laboratórios do curso de Licenciatura em Química.

Para atender às demandas do curso de Licenciatura em Química foram necessárias várias alterações e adaptações ao projeto original. Todos estes
procedimentos eram, semanalmente, acompanhados, pessoalmente, pelos Professores do Instituto de Química: Cássia C. Turci, Iracema Takase e José
Allberto P. Bonapace. Os professores eram acompanhados pelo arquiteto, lotado no Instituto de Química, José Antônio do Carmo M. R. da Silva, que
cuidadosamente vistoriava o andamento da obra e em especial o acabamento dos futuros laboratórios. Para os profissionais da empresa a preocupação
com o acabamento dos laboratórios causava enorme surpresa, pois para estes “para uma universidade bastava apenas ter salas de aulas”.

A construção do prédio, que passou a ser conhecido como “Prédio da Química”, foi concluído em fevereiro de 2010 e a inauguração ocorreu no dia
18 de maio de 2010. Atualmente se encontram vários laboratórios de ensino e de pesquisa, vários gabinetes de docentes e outras estruturas indispensáveis
ao ensino, pesquisa e extensão de vários cursos de graduação e pós-graduação. A construção do “Prédio da Química” é um bom exemplo de que quando a
parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o município de Macaé é conduzida por lideranças com forte comprometimento institucional é
possível aperfeiçoar e construir novos horizontes de grande repercussão científica e social.



7.4 NUPEM/UFRJ LANÇA A PEDRA FUNDAMENTAL PARA A CRIAÇÃO DAS “HUMANIDADES” NA UFRJ-
MACAÉ

Nos vários encontros, reuniões e debates nos quais estiveram presentes, o Professor Aloisio Teixeira, reitor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e o Professor Francisco de A. Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ, era recorrente o debate de que a presença da Universidade Federal do Rio de
Janeiro em Macaé, somente estaria completa, quando a área das “humanidades” estivesse devidamente representada. Para esta instituição não seria difícil
alcançar o objetivo, pois ela dispõe de várias Unidades Acadêmicas de grande reputação nacional e internacional que poderiam contribuir para a
formulação de uma proposta inovadora nesta área para ser implantada em Macaé.

Como economista, e portanto representante da área das humanidades, o Reitor Professor Aloiso Teixeira enfatizava que em Macaé deveria ser
criado “algo diferenciado do que a UFRJ dispunha na cidade do Rio de Janeiro”. O professor Aloisio Teixeira defendia a proposta de que a Universidade
Federal do Rio de Janeiro em Macaé deveria criar uma área de humanidades com enfoque mais aplicado. Ele inclusive citava, frequentemente, que o
melhor exemplo a ser seguido seria o curso criado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), que é um curso de graduação
inovador, de caráter pluridisciplinar, oferecido conjuntamente pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Faculdade Nacional de Direito,
Instituto de Economia, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional e pelo Núcleo de Estudos Internacionais.

Por sugestão do Reitor Aloisio Teixeira, a Direção do NUPEM/UFRJ realizou no mês de novembro de 2010 várias reuniões com o diretor do
IPPUR, Professor Jorge Luiz. A. Natal, e com um dos principais entusiastas da interiorização da UFRJ e membro do corpo docente do IPPUR, Professor
Carlos Bernardo Vainer. As reuniões visavam colher os subsídios necessários para construir uma proposta de curso na área das humanidades a ser
implementada em Macaé. Mais uma vez a enorme massa inercial e academicamente conservadora, apontou que o “melhor caminho seria aprofundar as
discussões” com outras unidades da UFRJ que “deveriam ser ouvidas”. Desta maneira, sem o referido aprofundamento realizado, um projeto de grande
relevância científica e social foi postergado para futura oportunidade (Figura 7.5).

Neste mesmo período estavam ocorrendo vários concursos para docentes das áreas de antropologia, sociologia, filosofia, história e português, que
iriam atuar na UFRJ-Macaé. Nos editais dos concursos estava explícito que as atividades dos aprovados seriam desenvolvidas na UFRJ de Macaé.
Contudo, as Unidades Acadêmicas sediados no Rio de janeiro e “proprietárias” destas vagas ofereceram forte resistência ao fato de que os docentes
selecionados, desenvolvessem suas atividades em Macaé. Estas unidades se utilizaram de todos os meios disponíveis, pata garantir que os docentes
desenvolvessem suas atividades nos Campi da UFRJ da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a proposta por elas defendidas, os docentes concursados
atuariam na UFRJ-Macaé apenas para ministrar as aulas sob suas responsabilidades. Para a solução deste impasse, a autoridade do Reitor Professor
Aloisio Teixeira foi de fundamental relevância. Usando de sua autoridade de reitor e como defensor da proposta de interiorização da Universidade Federal
do Rio de Janeiro destacou: “O que a UFRJ está construindo em Macaé não era um colégio, onde se transmite conhecimentos, mas sim uma
universidade, que terá a missão de gerar conhecimentos comprometidos com o desenvolvimento social e humano”.

Assim sendo, para equacionar o empasse, alocou novas vagas para selecionar novos docentes das disciplinas da chamada área das humanidades para
atuar na UFRJ-Macaé. Os docentes, já concursados que estavam presentes em Macaé somente para ministrar aulas passaram a atuar nas Unidades
Acadêmicas da UFRJ localizadas na cidade do Rio de Janeiro de forma definitiva.

A segunda leva de concursos para atender as disciplinas da chamada área das humanidades selecionou docentes conscientes de que o cumprimento
da carga de trabalho seria obrigatoriamente na UFRJ-Macaé. Os docentes selecionados foram na sua grande maioria acolhidos pelo NUPEM/UFRJ que
lhe ofereceu espaço físico e outras infraestruturas para o desenvolvimento de suas atividades. De grande relevância foram os avanços acadêmicos
alcançados pelo NUPEM/UFRJ com a chegada dos novos docentes da área das humanidades. Após a inclusão dos docentes foi possível expandir a ênfase
socioambiental, que há muito era um dos sonhos do Corpo Social do NUPEM/UFRJ.

Com o término da gestão frente à reitoria da UFRJ, no ano de 2011, o Reitor Professor Aloisio Teixeira, assumiu a Coordenação do Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ, retomando as ações para viabilizar a criação de um curso na área das humanidade na UFRJ-Macaé. Para tanto, realizou em 19
de Junho de 2011 no NUPEM/UFRJ uma importante reunião na qual participaram vários docentes diretamente ligados e ou interessados à área das
humanidades (Figura 7.5)

O sucesso alcançado pela reunião no NUPEMPEM/UFRJ serviu de estímulo para que o ex-reitor da UFRJ desse início à construção de várias
parcerias dentro e fora da Universidade Federal do Rio de Janeiro para viabilizar este sonho. Externo à UFRJ, contribui na formulação do projeto
acadêmico-pedagógico o Professor Teotônio dos Santos Júnior, Professor Emérito da Universidade Federal Fluminense, que permaneceu alguns dias no
NUPEM/UFRJ para conhecer com mais detalhes a realidade social do município de Macaé. Após várias reuniões, sugeriu que o modelo mais adequado
para um futuro curso na área das humanidades deveria ter caráter mais aplicado, visto que a UFRJ-Macaé estava inserida em uma região fortemente
dependente de uma economia instável (Figura 7.6).

As reuniões promovidas pelo Professor Aloisio Teixeira tinham o NUPEM/UFRJ como sede, pois esta Unidade acadêmica era considerada pelo ex-
reitor como a “célula mater da UFRJ-Macaé”, sendo assim, o curso de humanidades deveria ter sua gênese também no NUPEM”.



Figura 7.5 Uma das várias reuniões realizadas no NUPEM/UFRJ com o Prof. Aloísio Teixeira e os docentes recém concursados das áreas das humanidades. Foto à
esquerda (no sentido horário): Prof. Joelson Tavares, Antônio Ledo, não identificado, Aloísio Teixeira, Rafael Nogueira Costa, Giuliana F. Leal, Teo Bueno, Luiz
Alberto Couceiro e Leonardo Moreira. Foto à direita (no sentido horário): Teo Bueno, Luiz A. Couceiro e Leonardo Moreira, Thadeus G. Blanchette e Francisco A.
Esteves. Fotos feitas em 19 de Junho de 2011. Fotos: Arquivo Lab. Limnologia.

Figura 7.6 Professor Aloísio Teixeira coordena reunião no Palácio Universitário da Praia Vermelha, com a presença de alguns professores do NUPEM/UFRJ e do
Professor Emérito da UFF, Teotônio dos Santos Júnior. Da esquerda para a direita: Profs: Thadeus G. Blanchette, Giuliana F. Leal, Teotônio dos Santos Júnior, Aloísio
Teixeira, Francisco A. Esteves, Luiz Aberto A. Couceiro e Gustavo A. Camargo. Foto feira em Setembro de 2011.. Foto: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Quando a agenda do Professor Aloisio Teixeira não lhe permitia viajar à Macaé, as reuniões eram realizadas nas dependências do Palácio
Universitário da UFRJ, no Campus da Praia Vermelha. Uma das principais características do Professor Aloisio Teixeira era a sua inesgotável capacidade
de dialogar e de construir parcerias. Estas características foram colocadas em prática para a construção do modelo acadêmico-pedagógico do curso de
humanidades da UFRJ-Macaé. Infelizmente, quando as discussões com as diferentes Unidades Acadêmicas da UFRJ sobre a definição do modelo
acadêmico-pedagógico do curso já se encontravam adiantadas, o Professor Aloisio Teixeira foi vítima de um infarto e veio a falecer no dia 23 de julho de
2012. Com o falecimento do Professor Aloisio Teixeira, o sonho de criar um curso de humanidades na UFRJ-Macaé entrou em estágio de dormência
temporária. Contudo sua criação é uma necessidade pois, conforme mencionava o próprio Professor Aloisio Teixeira, “uma universidade somente estará
completa se o olhar das Ciências Humanas se fizer presente”.



CAPÍTULO 8
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS INAUGURA A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UFRJ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES & MARIA FERNANDA S. QUINTELA



8.1 NUPEM/UFRJ VIABILIZA A CRIAÇÃO DO PRIMEIRO CURSO DE GRADUAÇÃO DA UFRJ FORA DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Com o avançar das obras da nova sede do NUPEM/UFRJ, que foram planejadas para abrigar apenas o Laboratório de Limnologia do Instituto de
Biologia, tornava-se evidente que a quantidade e o número e as dimensões dos espaços começavam a ser erguidos eram muito superiores àquelas que se
faziam necessárias para abrigar os poucos alunos, o único técnico e os dois professores deste laboratório. Assim sendo, no ano de 2004, após colocação da
primeira laje, surgiu a ideia de elaborar um projeto acadêmico-pedagógico para ser submetido às instâncias competentes da UFRJ de forma a viabilizar a
criação de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.

A justificativa para a criação de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé se baseou, em especial, nas informações obtidas nos
questionários preenchidos por professores de vários cursos de Educação Continuada para professores do Ensino Fundamental e Médio de Macaé e região
que tinham sido ministrados pelo NUPEM/UFRJ até o ano de 2002. Estes levantamentos indicavam que 60 % dos participantes não tinha curso superior.
Os motivos apontados, com maior frequência, para justificar este fato, era de que os cursos disponíveis de Licenciatura em Ciências Biológicas,
geralmente estavam localizados na capital do Estado e/ou Niterói, e os custos com as mensalidades, transporte e demais despesas tornavam inviáveis a
participação destes professores na graduação.

No dia 18 de maio de 2005, na antiga sede do NUPEM/UFRJ, alguns professores cursistas tiveram a oportunidade de participar de uma reunião com
o Reitor da UFRJ, Professor Aloisio Teixeira, e o com o Pró-reitor de Graduação, Professor José Roberto Meyer, e a Diretora do Instituto de Biologia,
Professora Maria Fernanda S. Quintela. Nesta reunião, os professores cursistas se colocaram de maneira enfática e carregada de muita emoção a
necessidade da UFRJ criar cursos de graduação em Macaé. Deve-se destacar também, a presença da Professora Deia Mª Ferreira dos Santos, grande
incentivadora e executora do referido projeto, e que na ocasião era superintendente acadêmica da PR1.

Após a reunião com os professores cursistas foi realizada uma coletiva com a imprensa macaense, na qual participaram o Prefeito Sylvio Lopes, o
Deputado Estadual Glauco Lopes, Reitor da UFRJ, Professor Aloisio Teixeira, a Diretora do Instituto de Biologia e o Diretor do NUPEM/UFRJ. Na
coletiva o Professor Francisco A. Esteves fez ampla explanação sobre o papel das universidades públicas brasileiras no desenvolvimento regional e
enfatizou que a chamada economia do petróleo era passageira, que o município de Macaé teria que buscar, urgentemente, alternativas econômicas para o
pós “era do petróleo”. O Diretor do NUPEM/UFRJ destacou que a construção de centros de geração de conhecimento científico em Macaé seria uma das
alternativas mais viáveis para assegurar o seu desenvolvimento em bases sustentáveis. A criação de cursos de graduação em centros com bases sólidas de
pesquisas, como as já existentes no NUPEM/UFRJ, seria o início da caminhada rumo à construção do futuro de Macaé, tendo como princípio o
conhecimento científico e tecnológico (Figura 8.1).

Figura 8.1 Foto à esquerda e do meio: Professores do Ensino Fundamental e Médio de Macaé e região solicitam ao reitor da UFRJ Professor Aloisio Teixeira (camisa
azul escuro) e ao Pró-Reitor de Graduação Professor José Roberto Meyer (camisa azul clara) a criação de curso de licenciatura em Ciências Biológicas no
NUPEM/UFRJ. Foto à direita: Professor Francisco A. Esteves (camisa azul clara) explana à imprensa a relevância da UFRJ criar cursos de graduação no município de
Macaé. A esquerda do Professor Francisco A. Esteves Professora Maria Fernanda Q. Nunes; e a direita a Bibliotecária Paula Mello; Deputado Glauco Lopes; Prefeito
Sylvio Lopes e o Reitor da UFRJ Professor Aloisio Teixeira. Fotos feitas em 18 de maio de 2005.

Vários eram os motivos para criar um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé. Entre eles a real possibilidade de construir um
centro de geração de saber e de formação de recursos humanos qualificados, onde pesquisa, ensino e extensão fossem exercitadas na sua plenitude. Deve
ser ressaltado que o NUPEM/UFRJ se estabeleceu em Macaé realizando pesquisas em lagoas costeiras da região e posteriormente passou a realizar, de
maneira continuada, projetos de extensão de grande inserção social. Assim, faltava o componente ensino para tornar o tripé indissociável pesquisa, ensino
e extensão uma realidade.

A criação de cursos de graduação em Macaé seria também uma maneira eficaz da UFRJ contribuir com o desenvolvimento humano e social de uma
importante região do Estado do Rio de Janeiro, que historicamente foi colocada em segundo plano por projetos governamentais, com relação à instalação
de centros geradores de ciência, tecnologia e de formação profissional em nível superior. Como resultado, a região Norte e Noroeste se transformaram em
verdadeiras fontes de exportação de jovens talentosos para capital do Estado e/ou Niterói para realizar suas qualificações profissionais. Na maioria dos
casos os jovens, após a conclusão de seus cursos superiores, não retornavam aos seus munícipios de origem e desta maneira, não contribuíam para o
desenvolvimento humano dos mesmos.

O maior objetivo na época da construção da nova sede do NUPEM/UFRJ era torná-la, não apenas em um centro de pesquisa e extensão e de
divulgação científica, mas também em um importante centro de formação de recursos humanos na área de ciências biológicas e ambientais com
abordagem integrada. Uma vez concretizado este objetivo a nova Unidade passaria ser, na plenitude da palavra, uma “fábrica de sonhos”, onde brasileiros
de várias regiões do país, que até então se mantinham distantes do ensino superior, poderiam ter a possibilidade do acesso a um curso superior gratuito e
de qualidade.

Para tornar realidade a “fábrica de sonhos”, foi necessário fortalecer a parceria entre a prefeitura de Macaé e a UFRJ, que foi muito bem-sucedida e
fundamental. Neste período estava à frente da prefeitura de Macaé, o Prefeito Sylvio Lopes, que com a assessoria de sua equipe, especialmente a
Secretaria de Educação, Professora Maria Helena Salles e o Chefe de Gabinete, Professor Nelson Mussi e o Presidente da FUNEMAC, Professor Jorge
Aziz colocou recursos materiais, financeiros e humanos para viabilizar a instalação do primeiro curso de graduação da UFRJ em Macaé. Uma das
iniciativas mais importantes e essenciais para a instalação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ em Macaé foi a autorização para que
a área da nova sede fosse duplicada pelo Prefeito Sylvio Lopes, atendendo a uma solicitação do Diretor do NUPEM/UFRJ.

8.2 CRIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EM MACAÉ COMEÇA SER
DISCUTIDO NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA UFRJ



Paralelamente às ações no âmbito do município de Macaé e com o objetivo da construção de infraestruturas para atender a futura expansão das
atividades da UFRJ em Macaé, foram estabelecidas, no âmbito da UFRJ, várias parcerias visando, inclusive, o apoio do CEG – Conselho de Ensino de
Graduação para a aprovação do novo curso de Graduação em Ciências Biológicas no município de Macaé. A parceria mais importante era com o Pró-
reitor de Graduação, Professor José Roberto Meyer e com a sua Superintende de Graduação, Professora Deia Maria Ferreira dos Santos, que tinham como
meta esta aprovação.

Com este objetivo, o Pró-Reitor teve a iniciativa de convidar os conselheiros do CEG para visitar Macaé e conhecer as instalações e atividades
desenvolvidas no NUPEM/UFRJ e, assim, realizar reunião com vários representantes da Prefeitura de Macaé. Esta seria uma excelente iniciativa para
constatar o apoio irrestrito do poder público municipal à criação de cursos da UFRJ em Macaé. Grande parte dos conselheiros do CEG atenderam ao
convite do Pró-reitor e no dia 13 maio de 2005 realizou-se a visita na antiga sede do NUPEM/UFRJ, localizada no interior do Parque de Exposições
Agropecuária de Macaé. Nesta data, foram realizadas várias reuniões que marcaram os destinos do Ensino da UFRJ no interior do estado. Um dos
principais resultados das reuniões foi conseguir a compreensão dos conselheiros, que eram refratários à ideia de criar um curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas em Macaé, da necessidade acadêmica e a importância para a região da criação do curso, e qual a contribuição da UFRJ para a
interiorização do saber e do conhecimento.

A partir da reunião dos membros do CEG com os representantes da Prefeitura de Macaé a palavra interiorização passou a ser considerada, no
âmbito acadêmico e administrativo da UFRJ.

Apesar destes importantes apoios, o CEG não aprovou a criação de um novo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé. Assim, a
alternativa do CEG foi devolver a discussão para Instituto de Biologia, com o objetivo de obter a manifestação de sua Congregação sobre a viabilidade da
proposta. No Instituto de Biologia foi possível contar com o apoio de vários parceiros que há vários anos desenvolviam atividades de pesquisa e de
extensão no NUPEM/UFRJ e, portanto, tinham profundo conhecimento da importância da criação de cursos de graduação no munícipio de Macaé. Entre
os parceiros destacaram-se os Professores Déia Maria Ferreira dos Santos, Erica Peregrino Caramaschi, Maria Cristina Lemos, Maria Fernanda S.
Quintela, Reinaldo Luiz Bozelli e Fábio Rubio Scarano.

Figura 8.2 Foto: A e B Conselho de Graduação da UFRJ visita, em 13 de Maio de 2005, a convite do Pró-reitor de Graduação, Professor José Roberto Meyer (bolsa
tiracolo), a antiga e a futura sede do NUPEM/UFRJ e realiza reunião com representantes da prefeitura de Macaé. Foto C: Pró-Reitor sua equipe, grande parte do
Conselho de Ensino de Graduação - CEG/UFRJ conversam com representantes da prefeitura de Macaé; Foto D: Representantes da prefeitura de Macaé manifestam
apoio irrestrito às intensões da UFRJ em criar cursos de graduação em Macaé. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Quando a discussão sobre a possibilidade de se criar um novo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé retornou ao Instituto de
Biologia, a diretora, profunda conhecedora das necessidades e premência desta iniciativa e também dos meandros da administração da UFRJ, realizou
várias reuniões com diferentes segmentos do Instituto de Biologia, especialmente com a sua Diretora Adjunta de Ensino, Professora Maria Cristina
Ostrowski, que foi posteriormente substituida pela Professora Margaretha Denise Maria van Weerelt e ainda, com a coordenadora de Licenciatura em
Ciências Biológicas e do Ensino à Distância do Instituto de Biologia Professora Benedita Aglai Oliveira da Silva. As discussões levaram a uma
alternativa que se mostrou mais factível de ser aprovada pelos colegiados. Esta proposta consitia da não criação de um curso novo de Licenciatura em
Ciências Biológicas, mas sim de uma nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia, que teria como sede o
NUPEM/UFRJ. Esta proposta foi aprovada por unanimidade na congregação do IB.

Em seguida a proposta de criação de uma nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com vinte e cinco alunos em Macaé foi



enviada para apreciação pelo Conselho de Ensino de Gradução da UFRJ (CEG), que realizou no dia 29 de junho de 2005, ampla discussão sobre a
proposta e, mesmo com parecer favorável da relatora do processo (025488/05-58), a proposta não foi aprovada de imediato. A reunião do Conselho de
Graduação foi pautada por um longo e áspero debate sobre a “viabilidade e a real necessidade da UFRJ criar novos problemas e ainda mais fora da cidade
do Rio de Janeiro”.

O representante da Faculdade de Educação questionou a viabilidade de oferecimento de disciplinas teóricas, bem com a disciplina de Prática de
Ensino. Destacou também, o fato da UFRJ “não ter um projeto para Campi avançados” e “também um projeto de interiorização” e se manifestou
preocupado em aprovar “ações construidas a partir de movimentos diversos que estão sendo adotados pela UFRJ”. Na tentativa de conseguir o apoio da
Faculdade de Educaçao da UFRJ à criação de uma nova turma de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé, a Diretora do Instituto de Biologia
convidou a Congregação daquela Faculdade para vistar as instalações da futura sede do NUPEM/UFRJ, local onde seria sediada a nova turma. Esta visita
ocorreu em maio de 2007. Nesta visita foram realizadas várias reuniões, avaliada a estrutura existente e a pertinência dos projetos e, assim, contribuiu
para desconstruir as ideias existentes, em especial mudar a opinião dos conselheiros do CFCH, no CEG e da Congregação da Faculdade de Educação.

Figura 8.3 Uma das varias reuniões realizadas entre a Professora Maria Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia) com Unidades Acadêmicas da UFRJ,
com o objetivo de buscar apoio para que os futuros docentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicos cumprissem suas cargas de trabalho em Macaé. Foto a
esquerda: Direção da Faculdade de Educação e vários de seus docentes, juntamente com a Diretora do Instituto de Biologia. Foto a direita: Professor Francisco A.
Esteves Diretor NUPEM/UFRJ e a Professora explanam, no auditório do NUPEM/UFRJ, a importância da Faculdade de Educação no projeto da implantação da turma
nova da Licenciatura em Ciências Biológicas e, também o apoio ao processo de interiorização da UFRJ. Foto em maio de 2007. Arquivo Laboratório de Limnologia
UFRJ.

Fortes objeções à criação de uma nova turma do curso de Ciências Biológicas em Macaé foram também apresentadas pelos representantes das
unidades envolvidas com a oferta de disciplinas complementares ao curso, como os Institutos de Geociências, Química, Física e Matemática. Os
representantes questionaram veementemente o fato das congregações destas unidades não terem sido ouvidas sobre a questão. Eles também argumentaram
o caráter periférico que suas disciplinas estavam assumindo na discussão, segundo eles as disciplinas estavam sendo vistas apenas como apoio. Estas
argumentações foram refutadas pelo Pró-reitor e a superintendente, que apresentaram argumentos contundentes, monstrando as enormes dificuldades e
mesmo a inviabilibidade da consulta a todos os atores que participaram na oferta de disciplinas em curso de graduçao na UFRJ.

O principal motivo da preocupação dos que defendiam que a discussão sobre a criação de uma nova turma de Licenciatura em Ciências Biológicas
em Macaé devia ser levada para as congregações das unidades acadêmicas envolvidas com disciplinas era o fato de que as novas vagas docentes
deixariam de pertencer as unidades e seriam alocadas no NUPEM/UFRJ.

A proposta de criação de uma nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé recebeu várias manifestações contrárias, mas
também vários conselheiros realizaram pronuciamentos muito favoráveis à proposta. Um dos conselheiros expressou: “penso que os benefícios desta
proposta são maiores do que os riscos, assim sendo, apoio a criação de novas turmas atuando em Macaé pela interiorizção da UFRJ” e finaliza seu
pronunciamneto afirmado: “a UFRJ tem que assumir riscos”. Outros conselheiros, entre os que participaram da visita a Macaé, destacaram o
“compromisso social da UFRJ é exercitado na prática com propostas como esta apresentada pelo Instituto de Biologia de criar uma nova turma em
Macaé”. Outro conselheiro destacou o “mérito e a relevância da proposta e pensa que se deve apostar na mesma por ser inovadora e envolver toda uma
vontade política e de compromisso social”. A ata da reunião do CEG de 29 de junho de 2005 explicita o mérito da proposta e aprova com uma abstenção.

8.3 PRIMEIRO VESTIBULAR DA UFRJ-MACAÉ: CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
O primeiro vestibular para selecionar os alunos pioneiros da UFRJ em Macaé, que foram os alunos do curso de Lienciatura em Ciências Biológicas,

foi realizado no segundo semestre de 2005. A divulgação da criação da nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé e região
foi organizada pela Diretora do Instituto de Biologia e a direção do NUPEM/UFRJ. Esta divulgação foi realizada por meio de palestras, ministradas nas
escolas do município, por professores do Instituto de Biologia e por vários alunos de pós-graduação do programa de Ecologia da UFRJ e também através
de entrevistas em radios, jornais e televisão (Figura 8.4). Na divulgação pela Rádio, deve-se destacar o auxílio pessoal do jornalista Rômulo Campos e o
apoio da Prefeitura de Macaé.



Figura 8.4 Entrevistas com o Professor Francisco Assis Esteves (Diretor NUPEM/NUPEM) na Rádio e Televisão de Macaé com o objetivo de divulgar as atividades do
NUPEM/UFRJ e a chegada do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ no município de Macaé. Fotos outubro de 2005. Arquivo Laboratório
Limnologia UFRJ.

Todas estas atividades de divulgação da presença da UFRJ em Macaé e do oferecimento de curso gratuito da maior universidade federal do Brasil
foram recebidas com muito entusiasmo pelos cidadãos de vários municípios da região Norte Flumnimense e da Região dos Lagos. No caderno de
divulgação do vestibular de 2006, editado pela Pró-Reitoria de Graduação, entitulado “Concurso de Acesso aos Cursos de Graduação UFRJ 2006”, foi
dedicada uma página para divulgar o histórico e as boas instalações do NUPEM/UFRJ, como também destacando a “nova possibilidade de se estudar
Biologia na UFRJ, na cidade de Macaé”. Na matéria de divulgação era enfatizado que “a turma de Macaé manterá a mesma grade curricular e formaçao
básica das outras turmas sediadas no Campus Cidade Universitária (Fundão)”. A afirmação era no sentido de desconstruir a ideia dos candidatos ao
vestibular da UFRJ-Macaé que a “UFRJ iria criar um curso de Biologia de segunda categoria em Macaé” (Figura 8.5).

Esta última frase sempre foi totalmente desconstruída com as ações da UFRJ, em que todos os professores contratados tinham a exigência de edital
de ficarem sediados em Macaé, e o Regime de Trabalho 40h DE (Dedicação Exclusiva).

Figura 8.5 Caderno de divulgação da seleção de novos alunos para a UFRJ lançado pela Pró-Reitoria de Graduação em novembro 2005, no qual faz ampla divulgação
do “novo Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas –Macaé” e destaca, em ampla matéria, o NUPEM/UFRJ com centro de pesquisa de reconhecimento nacional e
internacional (foto a direita).

8.4 MOBILIZAÇÃO PARA VIABILIZAR CONDIÇÕES PARA RECEBER OS PRIMEIROS ALUNOS DA UFRJ-MACAÉ
Para receber os primeiros alunos da nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé, alunos de pós-graduação do

Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia, com a ajuda do Sr. Washington L. Gonçalves Cruz e Paulo Barcelos, servidores técnico-
administrativos do NUPEM/UFRJ, se dedicaram, durante semanas, a recuperar carteiras, quadros negro, luminárias e ventiladores. Estes equipamentos
foram transportados do depósito geral do Setor de Patrimônio da UFRJ para Macaé para serem recuperados e utilizados pelos novos alunos da UFRJ em
Macaé. Após os serviços de carpintaria (pintura, polimento do mobiliário) e revisão elétrica dos ventilados foi iniciada a fase de fixação dos equipamentos
nas paredes e montagem das primeiras salas de aulas e laboratório de graduação da UFRJ em Macaé. O entusiasmo dos alunos e dos servidores
envolvidos no processo era contagiante, possivelmente eles não tinham consciência, que eram protagonistas de uma importante página da história da
UFRJ, o projeto da interiorização da UFRJ em Macaé (Figura 8.6).



Figura 8.6 Alunos do Laboratório de Limnologia do Instituto de Biologia da UFRJ, juntamente com os servidores Paulo Barcelos (Foto a Esquerda) e Washington L. G.
Cruz (foto a direita) preparando o NUPEM/UFRJ para receber os alunos da primeira turma do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé. Fotos feitas de
2 a 6 março 2006.Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

Mais do que criar uma nova turma do curso Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia em Macaé, a iniciativa contribuiu para
elevar o grau de comprometimento social da UFRJ, numa região do Estado do Rio de Janeiro ainda muito carente de centros geradores de conhecimento e
desenvolvimento de ciência e tecnologia.

O NUPEM/UFRJ foi desconstruindo as mais variadas barreiras que sustentavam a firme convicção da inviabilidade da interiorização da UFRJ em
Macaé, possível abrir e inaugurar, de maneira pioneira, esta possibilidade ao criar estruturas acadêmicas da UFRJ em Macaé e desta maneira gerar
conhecimento e formar cidadãos capazes contribuir para a construção de uma nação com embasamento ético, crítico e com práticas, tanto social, como
econômica e ambientalmente sustentáveis.

A primeira turma do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, com 25 alunos, iniciou suas atividades no dia 13 de Março de 2006, ocupando as
salas e os laboratórios da recém inaugurada sede do NUPEM/UFRJ (Figura 8.6).

Figura 8.7 Alunos e monitores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ-Macaé em atividade de aula prática na Reserva Biológica de Picinguaba, SP.
Foto: Provavelmente maio de 2007. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

8.5 IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DE GRADUAÇÃO DA UFRJ-MACAÉ
A Diretora do Instituto de Biologia, acompanhada da Direção Ajunta de Graduação, Prof.ª Margaretha D. M. van Weerelt, acompanhou durante os

primeiros semestres a implantação da nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Figura 8.8). As estadias no NUPEM se davam de 15
em 15 dias e representavam um grande envolvimento institucional e pessoal. O esforço foi de grande importância, pois possibilitou utilizar a longa
experiência do Instituto de Biologia da UFRJ para criar os fundamentos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ-Macaé e mantar o
compromisso da qualidade e a mesma grade curricular, com a comunidade regional. A longa experiência pôde ser unida ao novo olhar sobre os métodos e
modelos de ensino e de pesquisa, e especialmente, de extensão, fortemente comprometidos com a inserção da UFRJ na região. Com a consolidação do
curso e a partir da avaliação do MEC, a terminologia “turma nova do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé” foi, a partir de 2001, por
determinação da Comissão de Avaliação do Ministério da Educação, substituída pela terminologia “curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
UFRJ em Macaé”.

Como resultado do esforço coletivo, do elevado grau de comprometimento institucional e social de professores, técnicos administrativos e alunos de
graduação e de pós-graduação do Instituto de Biologia, dos novos professores e técnicos administrativos da UFRJ-Macaé, o curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas recebeu em agosto de 2011, do Ministério da Educação, o conceito cinco, que corresponde ao conceito máximo. Assim, o curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas passou a fazer parte do seleto grupo de cursos com o nível de excelência no ensino de Ciências Biológicas do Brasil.
O reconhecimento do Ministério da Educação demonstra de maneira clara que é possível com ideias inovadoras e ousadas, muito trabalho e persistência,
realizar a interiorização do ensino com excelência associado às atividades de pesquisa e extensão.



Figura 8.8 Uma das várias reuniões realizadas pela Diretora do Instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela e sua equipe, com os professores recém
empossados, com o objetivo de estruturar o primeiro semestre, do recém criado Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé. Foto feita em Abril 2006. Foto
Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

8.6 CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS RECEBE OS PRIMEIROS DOCENTES
Com a autorização do CEG para o Instituto de Biologia criar uma nova turma do curso de Ciências Biológicas, no ano de 2005, localizada no

NUPEM/UFRJ, sugiram alguns desafios, que tiveram de ser vencidos até implantação desta nova turma. Um destes desafios era a completa
indisponibilidade de professores para ministrar as primeiras disciplinas do curso. O dilema estava criado, tinha-se a infraestrutura, os estudantes e as
vagas para professores.

No início das discussões no âmbito do Instituto de Biologia havia a disposição de alguns poucos docentes em ministrar as primeiras disciplinas da
nova turma em Macaé. Contudo, esta ideia foi logo abandonada e substituída pela proposta de utilizar alunos de doutorado e pós-doutorado para ministrar
primeiras disciplinas, no entanto, esta alternativa também foi abandonada devido às questões burocráticas e de legalidade.

A alternativa encontrada foi solicitar à reitoria algumas vagas docentes que pudessem garantir o início das atividades da nova turma do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé. A solicitação das primeiras vagas de docentes para Macaé foi realizada em um momento, caracterizado
por enorme escassez de vagas docentes na UFRJ, mas o reitor Professor Aloisio Teixeira, grande incentivador da ideia de expandir a UFRJ para o Norte
Fluminense e grande admirador das atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas no NUPEM/UFRJ concedeu, da chamada “Reserva Técnica”, as
primeiras quatro vagas docentes para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé.

Concedidas as quatro vagas foi lançado edital para a contração dos primeiros docentes da UFRJ-Macaé para ministrar as quatro primeiras
disciplinas do ciclo básico do curso de Ciências Biológicas de Macaé: Embriologia, Elementos de Ecologia, Zoologia I e Complementos de Química I. O
compromisso assumido pela reitoria é que as vagas docentes seriam alocadas por semestre, com antecedência necessária para a publicação e tramites
legais a contratação ao longo do curso. Este foi o procedimento adotado ao longo do tempo no projeto de expansão e interiorização da UFRJ.



Figura 8.9 Componentes da banca do segundo concurso para a UFRJ-Macaé, selecionar o professor de Zoologia I, que foi o professor André Morandini. Concurso
realizado em outubro de 2005. Banca: da esquerda para direita Professor Fabio Lang da Silveira (USP), Inácio Domingues da Silva Neto (UFRJ), Professora Marta
Tavares (UFJF), em pé Professora Cecília Volkmer Ribeiro (FZB/RS), acompanhados pela Professora Maria Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia) e
pelo Professor Francisco A. Esteves (Diretor NUPEM/UFRJ e membro da banca). O primeiro concurso foi para selecionar o professor de Embriologia, e o professor
selecionado foi Alexandre Azevedo. Foto Arquivo Laboratório de Limnologia.

Para garantir a viabilidade do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé, foi importante o apoio do então Secretário do Ensino
Superior do MEC, Professor Nelson Maculan Filho. Durante sua gestão a frente da reitoria da UFRJ (1990-1994) grande incentivador da criação do
NUPEM/UFRJ e um dos principais articulares da criação dos cursos noturnos da UFRJ. Como Secretário do Ensino Superior do MEC, teve a
preocupação de repassar quatro vagas docentes para a UFRJ. Estas vagas foram repassadas com a recomendação expressa, para serem utilizadas para
implantar o “curso de Biologia de Macaé”. Através de edital foram contratados mais quatro docentes que seriam responsáveis pelas disciplinas do
chamado Ciclo Básico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: Biologia Celular, Vegetais Inferiores, Complementos de Química II e Vegetais
Superiores.

Além das quatro vagas docentes, a Secretaria do Ensino Superior do MEC, repassou à UFRJ a importância de três milhões de reais, com a indicação
de que o recurso fosse aplicado “somente na estruturação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do NUPEM/UFRJ”. Este importante apoio
financeiro possibilitou a construção do chamado Bloco dois do NUPEM/UFRJ, que compreende um conjunto de salas de aulas, laboratórios e de
gabinetes docentes (ver Capítulo 1). Além disso, possibilitou a aquisição de um ônibus, um veículo tipo van e um veículo tipo passeio, para apoiar o
transporte de alunos para às atividades de campo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé (Figura 8.10)

Os veículos adquiridos possibilitaram o acesso de estudantes e docentes a um mosaico de ecossistemas como: restinga, mata atlântica, manguezais,
rios, brejos e lagoas costeiras, ainda muito preservados e a outros fortemente impactados pela ação antrópica. O contraste entre ecossistemas preservados
e impactados possibilita aprendizados ímpares, que tornam nossos egressos possuidores de sólida e atualizada formação, capaz de fazer frente aos
desafios profissionais de uma sociedade em constantes e profundas transformações e desafios a serem superados.

Figura 8.10 Confortável ônibus, veículo Van e carro de passeio adquiridos com recurso do MEC, que foram alocados diretamente ao NUPEM/UFRJ, no ano de 2009,
para serem utilizados em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão nos diferentes ecossistemas da região e no município de Macaé.

Com a contratação de mais quatro docentes, a continuidade das aulas da nova turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de
Biologia da UFRJ em Macaé se tornava cada vez mais viável. Contudo, ainda havia um desafio a ser ultrapassado, que era a possibilidade de não haver
outras contratações de docentes para ministrar as disciplinas do ciclo profissionalizante. Neste contexto, em que os estudantes ainda estavam no período
do ciclo básico, o governo federal lançou o REUNI, em abril de 2007, Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que
representou uma concreta ação de viabilidade e consolidação ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, como também abriu um novo horizonte às
propostas da UFRJ de ampliar suas atividades acadêmicas em Macaé.

O lançamento do Programa REUNI foi um grande marco no desenvolvimento do ensino superior do Brasil, pois possibilitou o aumento, de maneira
considerável, do número de jovens brasileiros que passaram a ter acesso ao ensino superior gratuito de qualidade. O Programa REUNI também foi de
absoluta importância para a expansão, não só da turma de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé, mas também possibilitou a instalação das novas
turmas dos cursos de farmácia, química, nutrição, enfermagem, medicina e engenharia, consequentemente possibilitou a contratação de novos docentes
para a UFRJ-Macaé, e trouxe a possibilidade do desenvolvimento do projeto de interiorização da UFRJ.

Deve ser destacado que a UFRJ foi uma das últimas universidades federais a aderir ao Programa REUNI, pois seu Conselho Universitário enfrentou
grandes obstáculos para aprovar a adesão ao programa, uma exigência do MEC para o recebimento de maior volume de recursos financeiros e humanos.
Os debates e embates foram muitos, inclusive como a ocupação da reitoria, por vários dias, a partir de 15 de junho de 2007, por grupos de discentes,
docentes e técnicos administrativos contrários à adesão da UFRJ ao Programa. Nas reuniões do Conselho Universitário, nas quais o tema REUNI era
pautado, as sessões eram frequentemente impedidas de serem realizadas devido aos acalorados protestos.

No dia 18 de outubro de 2007 foi aprovada a adesão da UFRJ ao Programa em uma sessão realizada no Auditório do Centro de Tecnologia, na qual
participaram centenas de estudantes, docentes e técnicos administrativos da UFRJ, assim como os movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro. Nesta
Sessão Especial do Conselho Universitário ocorreu uma luta política importante, entre os apoiadores do REUNI e os contrários ao Programa.

O início das aulas da turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Macaé ocorreu em março de 2006. A primeira atividade, a aula
inaugural, proferida pela Diretora do instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela, proporcionou momentos de grande emoção, pois o que
se vivenciava era a celebração de três grandes sonhos: o início do primeiro curso de graduação da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a
inauguração do projeto de interiorização da UFRJ, a ocupação da nova sede do NUPEM/UFRJ e a presença dos oito primeiros jovens docentes,
motivados a construir uma nova UFRJ em Macaé.

8.7 FORMATURA DOS PRIMEIROS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRJ EM MACAÉ: LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

O sucesso alcançado pela UFRJ com a criação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Macaé foi celebrado por ocasião da formatura
da primeira turma (conhecida como a “Turma Histórica”), em cerimônia realizada no dia 5 de abril de 2013, com a presença de autoridades do município
de Macaé e da UFRJ, em que seus 21 alunos colaram grau pela UFRJ em Macaé.

Os primeiros egressos da UFRJ em Macaé, atualmente atuam em diferentes instituições públicas, secretarias de Educação, docentes em colégios,
escolas e institutos superiores de educação, de Meio Ambiente e Saúde de vários munícipios da Região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense, gestores
e desta assumindo papéis de liderança e contribuindo para o desenvolvimento regional.



A cerimônia foi repleta de emoção e da certeza do dever cumprido. A mesa foi constituída por várias autoridades acadêmicas e municipais, com
destaque para o Reitor Professor Aloísio Teixeira, presidente da Mesa e o Prefeito Riverton Mussi.

Figura 8.11 Formatura da primeira turma de Graduação da UFRJ-Macaé: Licenciatura em Ciências Biológicas. Foto 1: Da esquerda para a direita: Professora Maria
Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia), Riverton Mussi (Prefeito de Macaé), Professor Aloisio Teixeira (Reitor da UFRJ), Professor Carlos Levi da
Conceição (Pró-Reitor de Planejamento da UFRJ) e Eduardo Mach (Superintendente da Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ). Foto 2: Formados da primeira turma de
Literatura em Ciências Biológicas (“Turma Histórica”). Foto 3: Professores que participaram ativamente da formação dos alunos da primeira turma Fotos feitas em 5 de
abril de 2013. Fotos: Paulo Chaffin.

8.8 ALGUNS DOS DOCENTES PIONEIROS QUE AJUDARAM A IMPLANTAR O CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A ocupação da nova sede do NUPEM/UFRJ por docentes e estudantes significou que as instalações passaram a ser habitadas por um conjunto de
sonhadores, dispostos a construir uma Unidade da UFRJ pautada na busca constante pela a excelência acadêmica no ensino, pesquisa e extensão,
comprometida com o desenvolvimento social e a interdisciplinaridade através da promoção e articulação com as organizações representativas da
sociedade civil, a integração com os diferentes níveis de governo e com a iniciativa privada.

Os primeiros docentes contratados pela UFRJ para atuar em Macaé, com o objetivo de desenvolver pesquisa, extensão e ministrar aulas no recém-
criado curso de Licenciatura em Ciências Biológicas chegaram à sua “nova casa”, o NUPEM/UFRJ, com a bagagem cheia de ideias e de sonhos. Um dos
sonhos mais importantes era o de construir uma nova UFRJ em Macaé, caracterizada pela busca pela excelência na pesquisa e no ensino e pelo
comprometimento em elevar o grau de inserção social da UFRJ em Macaé e região.

Os treze primeiros docentes concursados para a UFRJ-Macaé para atuar no Curso de Ciências Biológicas e as respectivas disciplinas que
ministraram:

1º Alexandre de Azevedo - Embriologia,

2º Ana Cristina Petry - Elementos de Ecologia,

3º André Morandini - Zoologia I,

4º Angélica Ribeiro Soares - Complementos de Química II,

5º José Luciano Nepomuceno da Silva - Biologia Celular,

6º Lísia Mônica de Souza Gestinari - Vegetais Inferiores,

7º Mario Sergio Schultz - Complementos de Química I

8º Tatiana Ungaretti Paleo Konno - Vegetais Superiores

9º Christine Ruta - Zoologia II

10º Fabio Di Dario - Zoologia IV

11º Heitor Monteiro Duarte - Anatomia Vegetal

12º Laura Isabel Weber da Conceição - Genética Básica

13º Pablo Rodrigues Gonçalves - Evolução

A disponibilidade de recursos materiais para o desempenho das atividades acadêmicas foi uma das condições mais relevantes para que os recém-
empossados docentes tivessem motivação para enfrentar os desafios de implantar linhas de pesquisas e laboratórios pioneiros em Macaé. Assim, a
Direção do NUPEM/UFRJ buscou ao longo dos anos de 2004 e 2005, articular junto a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) editais que
viabilizassem a criação de novos centros de pesquisa no interior do Brasil. Após longa caminhada, finalmente no ano de 2005 a FINEP autoriza a
submissão das chamadas “Cartas Consultas”. Diante da aprovação pela FINEP da Carta Consulta submetida pela direção do NUPEM/UFRJ no final do
ano de 2005, a primeira tarefa dos recém-empossados professores foi se debruçar no detalhamento e elaboração da proposta de projeto científico a ser
submetido a este órgão financiador de pesquisas. (Figura 8.12).



Figura 8.12 Docentes recém empossados para atuar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ em Macaé redigem a primeira proposta de projeto
integrado de pesquisa que foi submetido e aprovado pela FINEP. Este projeto possibilitou a aquisição de vários equipamentos, mobiliários e um veículo 4x4. Assim, foi
possível unir o entusiasmo dos novos docentes com excelentes condições de trabalho. Da esquerda para direita Professores Ana Petry, Lisia Gestinari, Vinicius Farjalla,
Alexandre Azevedo, Mario Schultz e em pé Professor José Nepomuceno. Foto em Setembro de 2006. Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

O projeto “Tecnologias para Avaliação de Impactos e Recuperação Ambiental em Áreas de Atividade Petrolífera na Bacia de Campos, RJ” foi
analisado e aprovado pela equipe técnica da FINEP no final do ano de 2006. Os recursos, liberados no valor de R$ 2.300.000,00, foram alocados na
Fundação José Bonifácio, credenciada pela a UFRJ, que realizou a administração. Com estes recursos foi possível adquirir vários equipamentos
modernos, muitos dos quais na época os únicos na região Norte Fluminense, como: Analisadores de carbono e nitrogênio, câmaras para captura de gases
para análise de emissão, cromatógrafos, espectrofotômetros, espectrofluorímetro, entre outros. Os recursos para pesquisa e ensino possibilitaram montar
laboratórios que atualmente são utilizados por dezenas de alunos e professores e geram conhecimentos sobre os ecossistemas e interações com a
sociedade de Macaé e região.

A aquisição de um veículo tracionado permitiu acessar ecossistemas localizados em áreas remotas de difícil acesso, como lagoas e outros
localizados em áreas brejosas e arenosas. De posse do veículo e com a bagagem cheia de ideias pioneiras, foi possível que os docentes realizassem
pesquisas e publicassem artigos inéditos em periódicos nacionais e internacionais sobre a flora, a fauna de ambientes aquáticos e terrestres, além de
desvendar processos ecológicos característicos da biodiversidade Norte Fluminense até então desconhecidos pela ciência e pela sociedade brasileira e
internacional.



CAPÍTULO 9
PIONEIRISMO, SONHO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL: VIVÊNCIAS DOS DOCENTES PIONEIROS DA UFRJ-MACAÉ

ALEXANDRE DE AZEVEDO, ANA CRISTINA PETRY, ANDRÉ MORANDINI, ANGÉLICA RIBEIRO SOARES, JOSÉ LUCIANO NEPOMUCENO DA SILVA, LÍSIA
MÔNICA DE SOUZA GESTINARI, MARIO SERGIO SCHULTZ, TATIANA UNGARETTI PALEO KONNO, CHRISTINE RUTA, FABIO DI DARIO, HEITOR MONTEIRO

DUARTE, LAURA ISABEL WEBER DA CONCEIÇÃO, PABLO RODRIGUES GONÇALVES & FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



Este capitulo é uma tentativa de expressar os sentimentos de pioneirismo e de empreendedorismo que é uma marca registrada daqueles docentes,
que acreditaram na proposta de interiorização da UFRJ e passaram a ajudar a realização do sonho de construir uma nova UFRJ em Macaé.

Segundo as professoras-pioneiras Lisia Gestinari e Tatiana Konno, que contribuíram para colher as contribuições que se seguem, trata-se de breves
relatos sobre as motivações, desafios e perspectivas sob o ponto de vista destes docentes pioneiros, que em mais de uma década, estão contribuindo para a
construção da UFRJ em Macaé

Professoras Lisia Gestinari e Tatiana Konno também destacam que os depoimentos reproduzidos neste capítulo narram; As relações profissionais e
interpessoais estabelecidas, a grande amizade e a plena consciência do elevado sentimento de afeto e respeito que podem ser desenvolvidos ao longo de
mais de uma década. Seguem os relatos elaborados pelos próprios professores-pioneiros (Figura 9.1)

Figura 9.1 Os Primeiros docentes da UFRJ-Macaé, docentes do NUPEM/UFRJ concursados para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Foto 1: Da esquerda
para direita fila detrás: Professores Francisco A. Esteves (em pé), Lísia Mônica S. Gestinari, André Morandini, Alexandre de Azevedo, Tatiana U. Konno, José Luciano
N. da Silva e Fabio Di Dario. Fila da frente: Prof.ª Ana Cristina Petry (sentada), Mario Sérgio Schultz, Angélica R. Soares e Marisa F. A. Carvalho. Foto feita em maio
de 2006. Foto 2: Período de muitas discussões sobre a implantação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas-Foto 3: Mais dois docentes pioneiros: Prof.ª
Cristine Ruta (camisa azul claro) e Heitor M. Duarte (camisa azul escuro). Fotos feitas em Junho de 2006. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia da UFRJ.

1º PROFESSOR ALEXANDRE DE AZEVEDO: PRIMEIRO CONCURSADO PARA ATUAR NA UFRJ MACAÉ
Era fevereiro de 2006 e estava eu e minha família na via Dutra na altura da cidade de Itatiaia vendo no horizonte próximo o Pico das Agulhas

Negras. A paisagem era inspiradora e ilustrava a força de meus propósitos e pensamentos: “vou trabalhar com peixes marinhos”. Estava vindo para a
UFRJ-Macaé para compor a equipe que iniciaria o primeiro curso de Graduação fora da sede e com a certeza de que iria trabalhar com reprodução de
peixes marinhos. Após 10 anos de docência na UNESP-Botucatu (SP) trabalhando com neurobiologia comparativa, deixei para trás o que já havia
construído para iniciar uma nova empreitada acadêmica. Muitos me chamaram de maluco (com alguma razão) ao deixar uma Universidade Pública
Paulista para me aventurar no interior do Estado do Rio de Janeiro. Lembro-me que tive um breve momento de indecisão, mas numa conversa por
telefone com o Prof. Chico Esteves, um visionário de contagiante eloquência e argumentos inquestionáveis, teve a plena certeza de que estava fazendo
uma escolha responsável.

Chegamos ao NUPEM/UFRJ e encontramos um belíssimo prédio com laboratórios vazios e gabinetes para todos os docentes (alguns eram suítes
adaptadas) equipados com uma mesa e uma cadeira. Aliás, iniciamos o curso de Graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas sem ao menos termos
sidos contratados. Ao final da cerimônia de inauguração desta nova fase do NUPEM/UFRJ, a Professora Maria Fernanda S. Quintela e nosso Pró-Reitor
de Graduação, Professor José Roberto Meyer vieram com uma solução: contrataram-nos temporariamente como prestadores de serviços. Em pouco tempo
as contratações definitivas seriam efetivadas. Relato isso como exemplo do esforço coletivo de muitos trabalhadores da UFRJ (não vou citar nomes
porque primeiro seria uma lista enorme e depois eu poderia fazer o desfavor de esquecer algum) tanto os recém-chegados quanto dos pioneiros que
alicerçaram o que estava por vir. E o que estava por vir não era pouco.

No prazo de um ano, os docentes contratados até então juntos com outros pioneiros da casa, sob a regência do Prof. Chico submeteram projetos às
diversas agências de fomento (principalmente FINEP, CNPq e FAPERJ) e rechearam seus gabinetes de trabalho, os laboratórios didáticos e os
laboratórios de pesquisa com equipamentos e insumos para o exercício das atividades acadêmicas em sua plenitude (pesquisa, ensino, extensão e
administração). Em curto espaço de tempo, parcerias internas e externas foram estabelecidas (locais nacionais e internacionais). No meu caso não posso
deixar de citar o encontro casual que tive com o Professor Fernando Amorim da COPPE, num dos bancos na entrada do NUPEM. Para quem teve a
felicidade de conhecê-lo não é difícil imaginar que saí desta conversa totalmente envolvido com os projetos do Colégio Municipal de Pescadores, Núcleo
Interdisciplinar UFRJMar e posteriormente com o grupo da PAPESCA (Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca) liderada pelo Prof. Sidney Lianza,
companheiro de trabalho até hoje.

A experiência exitosa do NUPEM/UFRJ parece que contaminou alguns setores da UFRJ e em pouco tempo mais um curso de graduação chegou a
Macaé, o Curso de Farmácia. E como que numa conspiração cósmica e algum ideal terreno, e sob a batuta do Prof. Aloisio Teixeira, nosso eterno Reitor,
vieram os planos de expansão da UFRJ-Macaé junto com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do Governo Federal e o
compromisso do Governo Municipal em subsidiar com a infraestrutura física. Foi neste contexto que chegaram os cursos de Graduação nas áreas de
Química, da Saúde e Engenharia. Logo vieram os cursos de Pós Graduação senso estrito e especializações.

Num prazo de cerca de nove anos já formamos centenas de alunos de graduação e pós-graduação, produzimos conhecimento e atentamos para as
demandas sociais locais e globais nos projetos de extensão. Produzimos um sem número de eventos acadêmicos e artístico-culturais, participamos
ativamente da vida macaense em conselhos, comissões e outras colaborações com a sociedade civil organizada. E ainda mais podemos, devemos e vamos
fazer ou servir.

Os detalhes desta história podem contar a partir do meu ponto de vista, ao pé do ouvido ou em outra oportunidade literária oportuna. Mas para além
da história, quero dizer o que penso para o futuro. Nossa meta agora é projetar a UFRJ em Macaé para o mundo. Investir no ensino ativo e centrado no
aluno, continuar atuando nas fronteiras da produção científica, e dialogar com a sociedade é crucial para nossa existência e subsistência. Superar as
dificuldades estruturais e financeiras e devolver à sociedade todo seu investimento são nossa obrigação cidadã. Devolver na forma de conhecimento
produzido e aplicado. Devolver ouvindo, agindo e interagindo; superando nossos muros, nossos medos, nossos ranços e receios. Não podemos parar nem
ao menos esmorecer. Continuar sonhando... Quando eu deixar de sonhar terei deixado de viver.

Obrigado Macaé, obrigado UFRJ, obrigado amigos (as) pela oportunidade de ser feliz no exercício de minha profissão!



2º PROFESSORA ANA CRISTINA PETRY: “A PRIMEIRA DOCENTE DA UFRJ-MACAÉ”
“De mala e cuia em Macaé: a realização da carreira profissional na UFRJ”

Existe apenas uma palavra no título acima que não se encaixa, exatamente, com o início de minha trajetória como professora Adjunta no primeiro
curso da UFRJ fora da capital, a mala. Ao invés dela, uma mochila de 60L me serviu de armário: ela continha cerca de 15 peças de roupa que permitiam
alguma combinação, três pares de calçados e uma pasta com meus documentos mais importantes: a certidão de nascimento, o diploma de Doutorado e
meu computador. Foi com esta bagagem que desembarquei na rodoviária de Macaé, na segunda quinzena de março de 2006, pronta para contribuir com a
implantação do curso de Ciências Biológicas no processo de interiorização da UFRJ, juntamente com outros seis colegas que, como eu, ainda aguardavam
tomar posse do cargo.

Recordo do ônibus adentrando Macaé pelo bairro Aroeira e eu, em pensamento, auto afirmando: - Preciso gostar daqui, preciso gostar daqui! Não
que eu não tivesse para onde voltar, pois a família adorável, os amigos queridos e a casa aconchegante de jardim florido, no pé da serra gaúcha sempre
estariam à minha espera. Para mim, não restavam dúvidas de que, em março de 2006, começaria uma das etapas mais importantes da minha vida, numa
cidade de praia do Norte Fluminense, capital nacional do Petróleo. Eu passaria a contribuir na formação de profissionais em uma instituição pública de
renome e voltaria a receber um salário, algo de que havia abdicado nove anos antes, quando optei por deixar de ser bancária, para concluir a graduação na
Unisinos, no Rio Grande do Sul, e posteriormente a pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.

Ao chegar à rodoviária de Macaé procurei um taxi para chegar ao destino. Repeti ao motorista as instruções da prestativa secretária do
NUPEM/UFRJ à época, Lia Márcia: - “O destino é o NUPEM/UFRJ, que fica nos fundos do Centro de Convenções”. Mesmo com a referência, localizar
o NUPEM/UFRJ parece não ter sido uma tarefa fácil para o motorista, que me deixou na esquina anterior, junto da padaria, no Bairro Barreto. Após me
informar com transeuntes, vim caminhando uma quadra com o mochilão nas costas, sob os olhares do “Seu Baiano”, um dos operários que trabalhou nas
recém-inauguradas instalações do NUPEM/UFRJ. Lá, com emoção e orgulho recebi as chaves de meu gabinete, com plaquinha, contendo o meu nome na
porta e fui acomodada em uma suíte, que me serviu de lar até a segunda semana de maio de 2006. O tempo foi suficiente para preparar as primeiras aulas
de Elementos de Ecologia, interagir com o pequeno grupo de colegas, que logo se tornaram amigos, tomar posse do cargo, juntamente com Lísia M. S.
Gestinari, visitar imóveis para alugar aos sábados de manhã e aos domingos realizar as primeiras incursões pela região dos lagos, dentro de vans e ônibus.

O segundo domingo de maio daquele ano foi comemorado na companhia de minha mãe e uma de minhas duas irmãs, todas três grandes
incentivadoras da minha jornada pela realização pessoal: tornar-me professora universitária. Esperei a chegada delas para visitar um empreendimento no
bairro São Marcos e opinar, afinal, estava prestes a assinar o contrato de compra do meu primeiro imóvel. Porém, o ingresso nos 58m² que eu viria a
chamar de meus, ocorreu apenas 14 meses depois, quando as obras de construção se encerraram. Nesse período, compartilhei o aluguel de uma cobertura,
na Riviera Fluminense. Inicialmente com a Lísia, e com a chegada da Christine Ruta, esta e seu cão Fidel passaram a compor nossa simpática república
docente, que promoveu os primeiros eventos sociais do pequeno grupo de professores; entre eles, os aniversários com hora certa para acabar: à meia
noite!

Dentre as recordações mais vívidas desses primeiros tempos em Macaé destaco uma, que caracterizo como um doce gesto de acolhimento recebido
em 16 de abril de 2006. Dentre os recém-chegados que ainda não tinham um endereço residencial, eu era a única que não havia viajado naquele feriado (e
possivelmente a única a não ter um telefone celular à época!!!). Pela manhã, os vigilantes do NUPEM/UFRJ bateram à porta, informando que o professor
Esteves havia telefonado para saber se estava tudo bem comigo e para me desejar uma Feliz Páscoa. Não que os domingos de Páscoa fossem os eventos
mais especiais da minha existência; afinal, os seis últimos eu já havia passado praticamente da mesma forma, no isolamento opcional que experimentam
aqueles que passam a viver longe de sua terra natal. Tomei as palavras transmitidas pelo vigilante como uma mensagem de que havia pessoas atentas a
minha existência e à opção que havia feito por Macaé. Isto reforçou em mim a percepção de que é por pequenos gestos individuais que se demonstra o
cuidado e o respeito pelos colegas, algo que espero nunca esquecer e sempre cultivar.

Se por um lado a recém-doutora gaúcha e de mochila nas costas não adquiriu novo sotaque em nove anos em Macaé, ganhou experiência e
aprendizagem de vida para propagar e relembrar. Por fim, confesso, não foi preciso gostar; eu gostei de Macaé desde o dia da chegada!

3º PROFESSOR ANDRÉ CARRARA MORANDINI: O PRIMEIRO ZOÓLOGO DA UFRJ-MACAÉ
(Atualmente no Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo)

Minha estória no NUPEM/UFRJ em Macaé foi bastante curta (maio de 2006 a maio de 2009), mas extremamente importante do ponto de vista de
meu desenvolvimento pessoal e profissional. Pessoalmente é sempre um desafio mudar de sua cidade natal para um local novo, mas a
vontade/necessidade de trabalhar eram estimulantes.

Participar da inauguração foi uma experiência diferenciada. Desde ajudar a terminar alguns retoques na pintura de salas, até aproveitar a celebração
com diferentes autoridades universitárias e do governo local, tudo ainda continua em minha memória.

A organização acadêmica e administrativa do NUPEM/UFRJ permitia que os professores recém-chegados pudessem participar de diversas esferas
de tomadas de decisões, e a estrutura relativamente pequena fazia com que todos interagissem de maneira intensa, docentes, servidores, alunos e também
a comunidade. Essa intensidade era o mote do NUPEM/UFRJ. Tudo acontecia muito rápido e a jovialidade e inexperiência do grupo eram compensadas
pela grande bagagem e conhecimento do nosso capitão/diretor, talvez o mais empolgado de nós.

O mais curioso na história inicial do NUPEM/UFRJ eram as interações. Por ser um campus novo, longe do centro da UFRJ, os recém-chegados se
envolviam em tudo que acontecia. Mesmo tendo discussões acaloradas em algumas reuniões e discordância de pontos de vista, ao final sempre
tomávamos a melhor decisão para o conjunto, e realmente eram decisões coletivas e que beneficiavam a todos. As reuniões para elaboração de projetos,
discussões sobre a construção dos espaços hoje existentes e planejamentos de longo prazo foram importantes para moldar ainda mais o sentimento de
coletividade no grupo.

Por diferentes razões optei por me aventurar em outros mares, mas foi graças à intensa experiência adquirida no NUPEM/UFRJ que consegui o que
almejava. Como tudo na vida, devemos apenas levar as boas lembranças, e as dos anos em Macaé são incontáveis.

4º PROFESSORA ANGÉLICA RIBEIRO SOARES: A CIÊNCIA QUÍMICA CHEGA À UFRJ-MACAÉ
Dez de março de 2006, um marco na história da minha vida e um marco na história da UFRJ. Nesse dia foi comemorada a inauguração do novo

prédio do primeiro campus avançado da UFRJ, o NUPEM/UFRJ na cidade de Macaé e o meu futuro local de trabalho como docente de nível superior.
Cheguei ao NUPEM/UFRJ acompanhada daquela que seria minha grande amiga e parceira de trabalho, Prof.ª Lísia Mônica Gestinari. Meio deslocada e
sem entender direito o tamanho do desafio que teríamos pela frente fui apresentada a cada um dos novos docentes, meus futuros colegas de trabalho,
também aprovados no concurso para preenchimento das primeiras vagas para o curso de Licenciatura em Biologia.



Aquele foi um dia de grandes emoções! O pequeno grupo foi conduzido à sala da direção e apresentado ao então reitor da UFRJ, o Prof. Aloísio
Teixeira. Aquele foi um momento realmente mágico! Apertar a mão daquele grande educador de sorriso honesto e receptivo foi demasiadamente
emocionante. Em seguida, caminhando pelas novas instalações do NUPEM/UFRJ, encontrei um gabinete com uma pequena placa com o meu nome,
Prof.ª Angélica Soares. Ler o meu nome naquela porta me fez perceber a importância daquele momento e o tamanho da responsabilidade que eu teria pela
frente. Mas os primeiros momentos dessa história não foram nada fáceis!

O primeiro grande desafio foi “falar a mesma língua” dos meus novos colegas de trabalho! Um grupo de 10 pessoas composto por 8 biólogos e dois
químicos, eu e o Prof. Mário Schultz!!!! Nós dois éramos vistos como verdadeiros “estranhos no ninho”! Mas logo no início percebemos que podíamos
aproveitar aquela diversidade para criar um grupo com “expertises” que se complementavam e enriqueciam várias das ideias de trabalho daquele jovem
grupo! Construir esse elo com os meus colegas não foi uma tarefa muito fácil, mas foi divertida e prazerosa propiciando muito aprendizado e momentos
inesquecíveis como da minha participação ativa nas atividades das aulas práticas em Picinguaba (SP)!

O Segundo desafio foi o início do nosso curso de graduação! Apesar de todo o apoio que recebemos de vários docentes do campus Fundão, técnicos
administrativos e parceiros incondicionais como a Lena e o João Marcelo (funcionários do NUPEM) iniciar um curso com pouca ou quase nenhuma
estrutura – sem internet, sem material didático, sem material de laboratório e longe de todos – não foi nada fácil! Nesse momento, a integração daquele
grupo norteado pelo Prof. Francisco Esteves e a vontade de fazer aquela missão dar certo nos impulsionou a buscar soluções que acarretaram numa nota 5
na primeira avaliação do curso pelo MEC alguns anos depois.

Em seguida veio o desafio de dar continuidade às minhas atividades de pesquisa sem nenhuma infraestrutura para o desenvolvimento do meu
trabalho na área de produtos naturais marinhos! Como desenvolver um trabalho na área de química orgânica sem laboratório, solvente e qualquer
equipamento de laboratório?! Contar com os amigos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro e a imaginação para resolver pequenos e grandes
problemas fez com que, dia após dia, os nossos trabalhos começassem a acontecer! Dois anos após o início, criamos o nosso Grupo de Produtos Naturais
de Organismos Aquáticos, o GPNOA, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq! E em 2009 formamos a primeira aluna de pós-graduação do grupo!

Inserido numa proposta fortemente extensionista dos projetos realizados pelo Prof. Chico Esteves na região de Norte Fluminense e mantidos na
criação do NUPEM, o outro desafio foi estreitar os nossos laços com a sociedade local! Essa foi uma tarefa bastante difícil para mim que nunca havia
trabalhado anteriormente com projetos de extensão. Lembro de uma vez que durante um jantar com alguns amigos da UFRJ em um restaurante da cidade
de Macaé, a pedido de um deles, eu precisei explicar para o garçom as minhas atividades de pesquisa na universidade! Eu fiz uma pequena narrativa e no
final um desses amigos perguntou ao garçom se ele havia entendido e, para minha supressa, ele disse que não! Como assim não?! Eu achava que estava
sendo “super didática”! Naquele momento, com a ajuda de um amigo compreendi a dificuldade que tínhamos em mostrar para o mundo “fora dos muros
da universidade” o que fazíamos dentro das nossas instituições de ensino.

Neste momento, 12 anos após o início das minhas atividades no NUPEM/UFRJ, olho para trás com orgulho e muita alegria. Reflito sobre tudo o que
vivemos e ainda por aquilo que está por vir nos próximos anos como docente da UFRJ-Campus Macaé. Desejo para todos os meus alunos e para todos
aqueles que leem esse texto que acreditem nos seus sonhos. Apesar de todas as dificuldades que a nossa carreira reserva, acreditem, busquem e realizem
cada um de nós tem a chance de alcançar seus desejos. Sou feliz e grata por ter tido a oportunidade de viver todas as valorosas experiências desses anos.
Faço parte de uma grande família, a família NUPEM. Uma família constituída de amigos com objetivos profissionais e de vida semelhantes que fizeram
desse tempo, um momento maravilhoso de convivência e amizade!

5º PROFESSOR JOSÉ L. NEPOMUCENO DA SILVA: NUPEM/UFRJ PASSA A PESQUISAR AS CÉLULAS
Mal tendo acabado de completar minha quarta década de vida, percebo, até com um tanto de surpresa, que durante mais da metade desse tempo eu

estive diretamente ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos últimos 22 anos fui aluno de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e,
finalmente, docente efetivo da UFRJ. Durante esse período, presenciei uma série de transformações em nossa universidade, das quais a que considero
mais profunda (e que me afetou mais diretamente) foi o início do processo de interiorização da UFRJ. Havendo vivido por tanto tempo no universo
particular do Centro de Ciências da Saúde, na Ilha do Fundão, era difícil imaginar que em algum lugar do Norte Fluminense um embrião da universidade
federal estivesse em gestação. Até que certo dia o muito estimado professor Ricardo Iglesias Rios, do Instituto de Biologia, durante um cafezinho
agradável e informal, me disse que a UFRJ estava em vias de iniciar algo novo no município de Macaé. Novas turmas para formação de biólogos
licenciados seriam brevemente implantadas e boas oportunidades de concursos públicos aconteceriam por lá.

A ideia de participar desse projeto de interiorização me atraiu por diversos motivos, mas talvez os mais significativos tenham sido: (I) a
possibilidade de conhecer e me dedicar a algo diferente da minha realidade dos últimos anos; (II) a possibilidade de reconexão com o Instituto de
Biologia, no qual eu havia me graduado em 1996. Dessa forma me inscrevi e fui aprovado, no final de 2005, no concurso público de provas e títulos para
docente responsável pela disciplina Biologia Geral/Citologia, para as novas turmas no município de Macaé. Desembarquei em Macaé por ocasião da bela
cerimônia de inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ. Agora era definitivo, eu havia transcendido aquele universo particular do Centro de Ciências
da Saúde e estava em Macaé, ainda conectado à UFRJ, mas compartilhando com novos colegas a responsabilidade de construir um capítulo novo na
história da universidade.

Nos primeiros quatro anos em Macaé fui incumbido da tarefa de participar da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na
época ainda vinculada ao Instituto de Biologia. Foram momentos de intensa aprendizagem com as professoras Benedita Aglai Oliveira da Silva,
Margaretha Denise Maria van Weerelt e Maria Cristina Ostrovski de Matos, que permitiram que organizássemos o curso e amadurecêssemos em questões
de administração acadêmica antes que pudéssemos atuar de forma independente na condução do curso de graduação em Macaé.

Ao ser convidado a escrever em poucas páginas as impressões e realizações dos últimos dez anos trabalhando no NUPEM/UFRJ e no Campus
Macaé-UFRJ refleti sobre uma série de situações e momentos dignos de registro. Porém, ao meu ponto de vista, a formatura da primeira turma do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas teve um significado muito especial. Os primeiros 21 formandos do curso me convidaram para que eu fosse
homenageado como paraninfo da turma. Acredito que essa honra tenha sido concedida em função dos laços de amizade estabelecida naquela época em
que o corpo social da instituição era tão pequeno a ponto de tudo parecer uma grande família e também a maior proximidade e convivência com os
problemas dos alunos, devido à atuação junto à coordenação de ensino nos primeiros anos.

Dessa forma, creio que eu possa resumir minhas impressões sobre os primeiros anos vivenciando a UFRJ em Macaé através da transcrição de meu
discurso de professor paraninfo, proferido no dia 18 de fevereiro de 2011, no auditório do NUPEM/UFRJ. Acredito que os sentimentos empregados na
redação dessas palavras foram mais que retribuídos com a emoção demonstrada pelos formandos e pela plateia durante a cerimônia e com a saudação
discreta, calorosa e inesperada que recebi do professor Aloísio Teixeira logo após o término de minha fala.

“O Professor José L. Nepomuceno da Silva, além de ter sido um dos pioneiros docentes da UFRJ-Macaé, foi também eleito pelos alunos da primeira
turma de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRJ-Macaé seu paraninfo. A missão honrosa de ser o primeiro paraninfo da UFRJ-Macaé foi fruto do
trabalho como primeiro coordenador, pautado no esmero como qual se dedicava as várias tarefas de implantação do primeiro curso de graduação da UFRJ



fora da cidade do Rio de Janeiro e pela sempre atenciosa dedicação no trato com o corpo discente. Seu memorável discurso como paraninfo, reproduzido
abaixo, expressa o sentimento de um educador imerso na nobre missão de construir uma UFRJ em Macaé” (nota dos coordenadores desta obra).

“Magnífico Reitor, Dr. Aloísio Teixeira, Excelentíssimo Prefeito, Sr. Riverton Mussi, queridos formandos, familiares e amigos, companheiros
docentes, funcionários da UFRJ e demais colegas aqui presentes.

Sinto-me profundamente honrado por ter sido homenageado como paraninfo dessa turma que, ao prestar o vestibular ao fim de 2005, acreditou que
algo novo estava acontecendo aqui em Macaé e que valia a pena participar dessa iniciativa. Hoje, olhando a UFRJ nesse município, percebo maravilhado
como tudo mudou tão profundamente, e que aquele embrião que vivemos no início de 2006 cresceu e que continua crescendo em um ritmo tal que se
torna até difícil prevermos qual será o panorama de nosso Campus quando as turmas de calouros que estão ingressando, agora em 2011, se graduarem*.
Sabemos que novas gerações virão: alunos, professores e demais funcionários da universidade estão e estarão chegando aqui continuamente e, em um
futuro próximo, a UFRJ interiorizada em Macaé será uma realidade mais que consolidada. Acredito que será um verdadeiro marco na história da
educação superior em nosso Estado.

O ritmo das mudanças tem sido tão intenso que, já hoje, novos docentes e alunos se perguntam como tudo era por aqui no início. Nós, que aqui
estamos, guardamos vividamente em nossas lembranças as respostas para essas perguntas e já sentimos até certa nostalgia quando contamos como eram
as coisas há meros cinco anos atrás. Isso, obviamente, sem falar no Professor Francisco Esteves (...) cuja relação profissional e emocional com isso tudo
ao nosso redor remonta bem mais que uma década, uma época em que nem sequer o prédio onde estamos agora sonhava em existir.

Vivemos momentos iniciais que muitas vezes foram difíceis. (...) Certamente todos aqui lembram que bem no início havia somente 25 alunos, oito
professores e menos de dez funcionários técnico-administrativos que habitavam o que ainda nem era chamado de Campus Macaé. Até o final de 2006 já
tínhamos quase 50 alunos e no dia de hoje uma seleção de 21 desses pioneiros encontra-se nesse auditório, coroando meia década de esforços e dedicação
de todos os envolvidos nessa empreitada. Durante todo esse tempo contamos com o apoio e a experiência valiosos dos nossos colegas do Instituto de
Biologia lá no Rio de Janeiro, que se desdobraram para nos guiar na organização desse curso de graduação, já que éramos todos novatos em questões de
organização acadêmico-administrativa. Superamos juntos todos os obstáculos e constatamos hoje que vencemos. Além disso, com a experiência que
adquirimos ao longo dessa jornada, ajudamos o Campus Macaé a se erguer e é com muita alegria que saudamos as novas turmas e cursos da UFRJ que
aportam por aqui.

(...) Para finalizar, gostaria de contar uma estória pessoal: No ano de 1993 eu fui aprovado no vestibular no curso de Ciências Biológicas da UFRJ e
fui, cheio de dúvidas e fascinado, estudar na Ilha do Fundão. Para mim, naquela época, tudo era novidade, tudo era intrigante. A universidade era um
mundo novo a se descobrir. Em um daqueles dias, no intervalo das aulas, eu estava bisbilhotando pelo subsolo do Centro de Ciências da Saúde. Lembro-
me claramente de ter visto em uma parede quadros com algumas fotografias muito antigas emolduradas, fotografias centenárias bem desbotadas, das
primeiras turmas do Curso de Medicina, um dos primeiros cursos da UFRJ, surgido antes mesmo dela ser chamada de UFRJ. Por momentos fiquei
imaginando os destinos dos formandos daquela turma, há muito tempo falecidos, mas imortalizados naquele registro fotográfico. Aquelas pessoas fizeram
história em seu próprio tempo e imagino que nos momentos que precederam o registro fotográfico devem ter sentido uma emoção bastante semelhante a
que vocês estão sentindo agora. Lembro que fiquei divagando sobre qual seria a história pessoal e o destino de cada um deles. Naquele momento, como
um mero aluno de graduação em um dos meus primeiros contatos com a universidade, não imaginava que um dia fosse participar de um momento
historicamente semelhante.

Fico imaginando que talvez daqui a cem anos, alunos do Campus Macaé da UFRJ, bisbilhotando curiosamente pela universidade, vão se deparar
com uma foto envelhecida em algum corredor de um prédio, que provavelmente ainda não foi construído, e vão se perguntar quem foram aquelas pessoas
que fizeram parte daquele momento tão especial da história da universidade. Vinte e um formandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que
aceitaram o desafio e constituíram uma turma que ficaria eternizada na UFRJ em seu processo de interiorização em nosso estado. Vinte e um formandos
que, desde o primeiro instante de seu curso anteviram esse momento, se autodenominado como a “Turma Histórica”.

Pois então “Turma Histórica”, registro aqui os meus sinceros agradecimentos por essa homenagem, que lembrarei com imenso afeto enquanto eu
viver. Desejo profundamente, para todos vocês, pleno sucesso em todos os aspectos de suas vidas e que tudo que viveram e aprenderam nesses cinco anos
seja de grande valor em suas escolhas pessoais e carreiras profissionais e peço humildemente que nunca se esqueçam que, por mais árdua que essa
caminhada possa ter sido, ao longo dela construímos juntos algo muito significativo e que será lembrado como sendo de grande valor para o crescimento
de nossa Universidade, do município de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil.

Muito obrigado e parabéns a todos!”.

Curiosamente, esse texto está sendo transcrito ao final de 2015, quando muitos dos que ingressaram em 2011 estão se graduando. Os formandos
dessa nova turma presenciaram o Campus Macaé crescer em número de docentes, cursos de graduação, pós-graduação e infraestrutura. Em particular,
viram o NUPEM/UFRJ mais que dobrar o número de professores/pesquisadores nele instalados e criar novos cursos de bacharelado em ciências
biológicas, assim como um curso de pós-graduação stricto senso com turmas de mestrado e doutorado. Acompanharam, também, a construção de novas e
modernas instalações de pesquisa científica em diversas áreas do conhecimento, tudo isso sem perder de vista o ambiente agradável e pitoresco que
encanta os visitantes, sendo como uma marca registrada de nossa instituição.

6º PROFESSORA LÍSIA MÔNICA DE SOUZA GESTINARI: O MUNDO DAS ALGAS CHEGA A MACAÉ
Quando vislumbrei a possibilidade de vir para Macaé sabia que um grande desafio se desenhava à minha frente, tanto para a minha vida profissional

quanto pessoal, pois sem dúvida seria uma mudança enorme. Neste momento crucial de decisão tive total apoio e incentivo da minha família e da minha
tão querida (sempre) orientadora Dra. Yocie Yoneshigue Valentin (a qual serei eternamente grata e cujo carinho e admiração não consigo explicitar em
palavras).

Macaé tornou-se uma realidade no dia 7 de outubro de 2005 quando fui aprovada para a vaga da disciplina Vegetais Inferiores – Biologia Turma
Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir deste dia, um novo horizonte se abriu para mim...

A primeira emoção marcante foi o dia da inauguração da sede do NUPEM/UFRJ, em 10 de março de 2006, com a presença de inúmeras autoridades
de toda a UFRJ e do governo municipal de Macaé, bem como da imprensa local, os primeiros docentes concursados e os discentes da primeira turma
(2006-1). Fiquei muito emocionada com a cerimônia e, ainda mais quando, ao conhecer o local que iria fazer parte da minha vida pelos próximos 30 anos
deparei-me com o meu nome na porta do meu gabinete!

Neste período inicial, nós os recém-chegados, fomos instalados nas suítes do NUPEM/UFRJ (que por algum tempo tornaram-se nossos lares) até
que conseguíssemos alugar algum imóvel aqui em Macaé. O mais engraçado é que éramos todos desconhecidos e a ideia de dividir um apartamento
parecia estranha. Mas, um dia durante os almoços na cozinha do segundo andar, Ana Petry perguntou-me se não gostaria de dividir um apartamento com
ela. Foi a melhor decisão que tomei, pois a partir dali começou uma amizade tão verdadeira que perdura até os dias de hoje. Posteriormente, a Professora



Christine Rutta também passou a morar conosco e consigo veio também o seu cachorro Fidel. Após algum tempo, Ana conseguiu comprar seu
apartamento, e nós resolvemos mudar da Riviera e alugar individualmente nossos cantinhos.

O desafio de consolidar o Curso de Ciências Biológicas tornou-se uma questão de honra para mim e investi todo o meu esforço para que ao final de
cinco anos a primeira turma pudesse se formar. Foram altos e baixos ao longo deste período, e nesta época, estando coordenadora do curso, pude de fato
participar ativamente deste processo de construção e consolidação. Foram cinco anos de grande aprendizado dentro da docência e da atuação
administrativa o que fez com que o meu amadurecimento profissional se desse de forma bastante precoce e consistente, tendo em vista a diversidade de
discentes e colegas de trabalho com os quais convivia diariamente. Neste período tive a honra de conhecer e trabalhar com excelentes profissionais da
nossa Universidade e aos quais sou grata por todo o aprendizado (prefiro não citar nomes para não incorrer na falha de esquecer alguém). Certamente,
uma grande bagagem foi adquirida e está sendo útil para a minha estada enquanto docente desta Universidade até os dias atuais.

Um dos momentos mais memoráveis neste período foi, sem dúvida, a formatura da primeira turma do curso. Um dia inesquecível para os que
puderam presenciar tão bela cerimônia conduzida pelo Magnifico Reitor Professor Aloisio Teixeira (que infelizmente nos deixou) e que contou com a
presença de ilustres personalidades da UFRJ e da cidade de Macaé. Neste dia percebi que eu também seria, no futuro, lembrada como construtora da
história do Curso de Ciências Biológicas em Macaé (coisa que não imaginava que aconteceria tão precocemente em minha vida acadêmica).

Em 2008 a Biologia deixou de ser o único curso da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro, e os cursos de Química e Farmácia começaram suas
atividades, que logo foram acompanhados dos cursos de Enfermagem e Obstetrícia, Medicina e Nutrição e, por fim as Engenharias (Civil, Mecânica e de
Produção), sendo então criado o Campus UFRJ-Macaé (conforme descrito no capítulo 9 deste livro).

Ainda neste cenário de construção, outro momento marcante para mim foi a visita do MEC para a avalição para reconhecimento do nosso curso de
graduação de Licenciatura, realizada no período de 15 a 18 de agosto de 2011. Ao final deste processo recebemos a nota máxima, cinco, fechando assim
um ciclo na história do primeiro curso da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro.

Dentro deste contexto, poder participar da criação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, desde a sua concepção até a sua aprovação em
todas as instâncias superiores da nossa Instituição, foi outro processo muito importante que culminou na consolidação da Biologia como uma grande área
de atuação da UFRJ em Macaé.

E assim, a cada ano, uma nova turma tem se formado, e é muito gratificante poder participar destes momentos memoráveis dentro da vida
acadêmica, seja como coordenadora, professora homenageada ou simplesmente como docente...

Paralelamente às atividades de ensino e extensão, fui construindo e consolidando minha linha de pesquisa com macroalgas marinhas bentônicas.
Neste aspecto, a vinda para o Norte Fluminense foi extremamente favorável para o desenvolvimento de estudos em locais ainda não inventariados, como
o Arquipélago de Santana. O convívio com professores de outras áreas de formação também foi de grande valia para a minha formação, e com isso fui
firmando parcerias com colegas profissionais de outras linhas de pesquisa (dentro e fora da UFRJ), que além de produzir artigos científicos de qualidade,
consolidou novas amizades que se mantém até o dia de hoje (o que não é fácil num ambiente competitivo como o universo acadêmico). Neste sentido, a
aprovação do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) vieram para fomentar ainda mais a pesquisa no
NUPEM/UFRJ.

E, num piscar de olhos, já se passaram mais dez anos. Novos desafios são colocados a cada momento diante de nós, e precisamos estar dispostos a
enfrentá-los para podermos ter uma Universidade que tenha um ensino gratuito e de excelência para todos os nossos alunos. E, mais importante ainda, que
o conhecimento que aqui é produzido tenha um retorno para a sociedade brasileira.

7º PROFESSOR MARIO SCHULTZ: O SEGUNDO QUÍMICO ENTRE VÁRIOS BIÓLOGOS
Dia 29 de agosto de 2006, um daqueles dias que parece que vai dar tudo errado. No dia anterior saio de São Carlos/SP, Capital da Tecnologia, com

destino Macaé, Capital do Petróleo, com parada obrigatória na cidade do Rio Janeiro para cerimonia de posse como professor de Química do curso de
Ciências Biológicas na cidade Macaé. Aportei na rodoviária Novo Rio 7:00 horas, com chuva e com a alça da mala arrebentada provocando um pequeno
ferimento na mão. Já na UFRJ nas dependências da Reitoria, onde ocorreu a cerimonia de posse de vários docentes, me chamou a atenção quando o
mestre de cerimonia anunciou por Angélica Soares que como eu tomaria posse naquele dia para ministrar aulas de Química Orgânica no NUPEM. A
partir deste momento Angélica se tornaria grande amiga e parceira, conversamos muito sobre nossas expectativas e desafios que enfrentaríamos juntos.
Retornei a rodoviaria desta vez agora com destino a Macaé. Chego a Macaé no final da tarde/inicio da noite. Na rodoviária, fui recepcionado pela Prof.ª
Tatiana Konno. Chego ao NUPEM/UFRJ, onde seria minha moradia pelo próximos 6 meses, fui recepcionado por um grupo formado pelos Professores
Vinicius Farjalla, José Nepomuceno, Alexandre Azevedo, Ana Petry, Lisia Gestinari e Morandini. Todos muito envolvidos com o projeto que resultou na
construção e implantação do Bloco 2 do NUPEM/UFRJ. Começa aqui um grande desafio. O que desenvolver em um centro recém criado? Eu, com mais
de dez anos de experiência em sínteses e caracterizações de complexos metálicos, oriundo de um Laboratório de Química Inorgânica, estava agora
rodeado de pessoas usando uma linguagem que eu tinha enorme dificuldade de entender e fazer ser entendido.

Em conversas com Prof. Francisco de Assis Esteves, nosso grande Mentor, explanei a ele minhas dificuldades em desenvolver uma linha de
pesquisa no NUPEM/UFRJ. Em uma destas conversas, o Chico, como é carinhosamente conhecido, disse: Mário, você tem ao seu redor o “maior e o
melhor laboratório do mundo: o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Deste Parque, você pode retirar todo material necessário para sua pesquisa”.
Ainda, nesta mesma conversa Chico disse: “por que você não trabalha com a Eichhornia?” Eu, prontamente respondi: “Chico me apresente essa tal
Eichhornia que eu trabalho, sem problemas”.

Aqui começa meu aprendizado, logo depois aprendi que Eichhornia é uma planta aquática, a Eichhornia crassipes da família pontederiacea, que é
muito abundante na região, onde é conhecida como aguapé. Aos poucos fui incorporando novos pensares do NUPEM/UFRJ e explorando os anos de
experiências vividos em ambiente cercado de grandes mestres da Química no IQSC/SP São Carlos fui vencendo os obstáculos e percebendo que estava à
frente de uma grande oportunidade para abertura de novos horizontes que apontavam para muitas surpresas agradáveis e que mudariam por completo a
minha vida acadêmica e pessoal. Com a experiência adquirida em química inorgânica e com o aprendizado no NUPEM/UFRJ dei início a uma das linhas
de investigação: Estudos de adsorção de metais pesados usando como adsorvente plantas aquáticas. Atualmente, além desta linha de investigação,
desenvolvo estudos que envolvem a síntese, caracterização e estudos da citotoxidade de complexos metálicos que possam apresentar interesse medicinal,
principalmente em doenças negligenciadas. Dentro do cenário aprendizado/desafio aos “Professores Pioneiros” nos foi incumbido pelo então Diretor,
professor Francisco Esteves, algumas atribuições administrativas. Recordo-me que a Prof.ª Ana Petry ficou responsável pela Biblioteca, o Prof. José pela
“coordenação da Graduação”, Prof. André Morandini pela informática e eu pela administração da estrutura física do NUPEM/UFRJ, função que exerço
com muito prazer até hoje. No período compreendido entre a minha chegada a até a presente data, presenciei varias mudanças. Presenciei a chegada e a
saída de professores, a concepção, a criação, a implantação e concretização do Campus UFRJ-Macáe, a avaliação nota 5 do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, a criação do Programa de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) e a criação
do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.



Enfim, um dia que achei que tudo poderia dar errado mostrou-se um enorme engano na minha profícua trajetória no NUPEM/UFRJ. Além de
conhecer excelentes cientistas de diferentes áreas, que inicialmente pareciam enormes obstáculos a serem vencidos, hoje são parceiros e se apresentaram
como grandes soluções e a região se constitue em matéria prima para a concepção de grandes projetos com relevância científica e de grande alcance
social. Entre estes projetos destaco o que desenvolvi sobre a adsorção de íons metálicos usando biomassa seca e moída da Eichhornia azurea (outra
espécie da família das pontederiaceas, também muito comum na região Norte Fluminense), que se tornou também tema de dissertação sob minha
orientação; faço parte da Coordenação do Laboratório Integrado de Química; coordeno estudos que objetiva a descoberta de compostos bioinorgânicos
que podem atuar como farmácos, catalisadores ou anti-incrustantes. Vale ressaltar que estes estudos abriram novas fronteiras e parceirias que culminou
com meu pós-doutorado realizado no Instituo Superior Técnico de Lisboa no período de 2013-2014.

Cheguei a Macaé 29 de agosto de 2006, dia em que tudo começou a dar certo. Erámos 10 pioneiros, hoje somos mais de 40 docentes, infraestrutura
que não deixa a desejar, parcerias nacional e internacional e principalmente reconhecimento. Hoje, somos vencedores, graças ao visionário Professor
Francisco Esteves e a um grupo de professores que chega a Macaé com a visão de construir algo novo, sem se preocupar com vaidades. HOJE SOMOS
REFERÊNCIA. Obrigado a todos envolvidos nesta trajetória pela oportunidade e pela amizade.

8º PROFESSORA TATIANA UNGARETTI P. KONNO: O MUNDO VEGETAL APORTA EM MACAÉ
“Em março de 2006, quando chegamos ao NUPEM/UFRJ, éramos oito pessoas vindas de diferentes lugares tanto do Estado do Rio de Janeiro,

quanto de outros estados do Brasil, que traziam em suas bagagens as mais diversas histórias de vida. Mas o que tínhamos em comum? Tínhamos como
objetivo desafiador o pioneirismo em construir o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé.

E assim, em 10 de março de 2006 durante a inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ fomos apresentados uns aos outros, todos com diferentes
expectativas sobre como seriam os próximos anos de nossas vidas e sobre o que faríamos diante do desafio que por nós era abraçado naquele momento.
Nós, os “docentes pioneiros”, fomos empossados para assumir as disciplinas que compunham a grade do curso nos dois primeiros períodos: Alexandre de
Azevedo - Embriologia, Ana Cristina Petry – Elementos de Ecologia, André Morandini – Zoologia I, Angélica Ribeiro Soares – Complementos de
Química II, José Luciano Nepomuceno da Silva – Biologia Celular, Lísia Mônica de Souza Gestinari – Vegetais Inferiores, Mario Sergio Schultz –
Complementos de Química I e Tatiana Ungaretti Paleo Konno - Vegetais Superiores. Fomos carinhosamente apelidados de “G8” pela então Diretora do
Instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela. Não tardou muito e este grupo passou a ser chamado de “G13”, com a chegada de mais
docentes: Christine Ruta – Zoologia II, Fabio Di Dario – Zoologia IV, Heitor Monteiro Duarte – Anatomia Vegetal, Laura Isabel Weber da Conceição –
Genética Básica e Pablo Rodrigues Gonçalves - Evolução. Além de nós, tínhamos um grande amigo e incentivador, que admiramos muito, que era tão ou
mais jovem que muitos de nós, e que nos recebeu de braços abertos: Prof. Vinicius Farjalla, já docente do Departamento de Ecologia do Instituto de
Biologia da UFRJ. E, ainda mais importante, tínhamos o grande guru, tutor, maestro, pensador e visionário professor Francisco de Assis Esteves, que nós
passamos a chamá-lo carinhosamente de Chico Esteves, que sem dúvida foi o responsável maior por ter orquestrado o plano de construir algo da UFRJ
fora da cidade do Rio de Janeiro. Ele, juntamente com a Professora Maria Fernanda S. Quintela e outros docentes visionários do Instituto de Biologia
deram os primeiros passos para que este sonho se realizasse.

9º PROFESSORA CHRISTINE RUTA: A VIDA DO FUNDO DO OCEANO COMEÇA A SER ESTUDADA
Em 1997, durante o meu mestrado, conheci o NUPEM/UFRJ, que já naquela época era bastante frequentado por estudantes e pesquisadores, que

além de participarem de disciplinas da pós-graduação e graduação e dos cursos de formação de professores, também buscavam no núcleo uma base para
suas pesquisas de campo na região. Impossível transcrever a felicidade, em 2006, ao tornar-me docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
no mesmo lugar onde eu havia, quase dez anos atrás, conhecido a prática integrada entre ensino, pesquisa e extensão.

Desde o meu ingresso como professora na UFRJ em Macaé, muitas transformações ocorreram por aqui, quando cheguei éramos apenas onze
docentes no NUPEM, hoje somos quase 400 distribuídos em diferentes polos e cursos do campus. Dentre os momentos importantes que vivi nesta
instituição, destaco as primeiras formaturas dos diferentes cursos do campus, não apenas pela emoção em formar novos profissionais, mas especialmente
por estes estudantes terem sido grandes companheiros de estrada desde o início da UFRJ em Macaé.

Outro aspecto que envolveu-me desde o meu início em Macaé foi a extensão universitária, assim já no meu primeiro ano como docente propus o
primeiro projeto de extensão do nosso campus, o Scientificarte, que visa facilitar a aprendizagem da Ciência através da Arte. No decorrer dos anos, junto
a outros colegas, fundei o Grupo Arte, Mídia e Educação – AME, que reúne além do Scientificarte, outros projetos que envolvem questões sobre o ensino
e a utilização de ferramentas artísticas e mídias. Macaé também me permitiu a experiência ímpar de poder participar da criação de novos espaços: o
Espaço Ciência do NUPEM (Macaé) e o Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense – MICInense (Barra Mansa). Hoje, estes espaços são
reconhecidos pela população de seus municípios como espaços de excelência onde ocorrem importantes trocas de saberes entre sociedade e universidade.
O Scientificarte, que celebra seus dez anos de projeto de extensão, já orientou mais de 50 estudantes graduandos, realizou cerca de dez oficinas
pedagógicas lúdicas com a temática da Ciência e Arte e atualmente concentra suas atividades através de um teatro de marionetes que narram um paralelo
entre as histórias do escritor Monteiro Lobato e os ecossistemas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.

No decorrer dos anos, a Universidade em Macaé começou a realizar seus próprios eventos de divulgação, difusão e popularização da ciência, e o
NUPEM sempre esteve junto a estes eventos dando a sustentação necessária e o apoio irrestrito para que ocorressem. Tive a honra de poder participar
como professor responsável na organização do primeiro evento de caráter integrador entre os cursos do campus: o “I Fórum Científico da Bacia de
Campos”. O Fórum, que teve sua primeira edição em 2007, foi um evento totalmente concebido por estudantes pertencentes às duas primeiras turmas do
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e hoje é um dos principais orgulhos de nossos estudantes. A motivação dos estudantes na busca pelo
conhecimento sempre foi minha principal fonte inspiradora para promover encontros e diálogos que fossem efetivos na transformação de saberes. Assim,
envolvi-me na criação de eventos que hoje são marcos da história do nosso campus, como o NUPEM de Portas Abertas (2008), o Campus de Portas
Abertas (2012), a Semana de Integração Acadêmica – SIA (2009), e a Jornada de Pesquisa e Extensão – JPE (2009). Enquanto as “Portas Abertas” foram
pautados na proposta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e concebidos para a população local interagir ainda mais com a Universidade; Por
outro lado a SIA e a JPE tiveram como ideário estimular, em um mesmo espaço e tempo, o diálogo acadêmico entre ensino, pesquisa e extensão dos
diferentes cursos em Macaé. Se hoje nossos eventos fazem parte da programação oficial do calendário acadêmico da UFRJ, e nossos estudantes
pesquisadores e extensionistas apresentam seus trabalhos na JPE em Macaé, e não no Rio de Janeiro como era antes, este panorama só foi possível após
muito esforço e apoio das instituições locais, como o NUPEM e a FUNEMAC, e da reitoria da UFRJ em consolidar estes eventos.

A afinidade pela extensão universitária também conduziu-me a experiência da gestão administrativa na universidade, primeiramente como Diretora
Adjunta de Assuntos Comunitários do NUPEM/UFRJ e depois como Coordenadora de Extensão (COEX) da UFRJ-Macaé, aguçando ainda mais minha
inclinação em promover o diálogo e a integração entre universidade e sociedade. Hoje, quando vejo as inúmeras ações extensionistas sendo desenvolvidas
no nosso campus, sinto-me honrada em ter tido a chance de participar do enraizamento deste importante papel da universidade.

No NUPEM/UFRJ tive a oportunidade de ver minha pesquisa tornando-se mais consolidada conforme ocorria o crescimento da UFRJ em Macaé,



através de editais aprovados, artigos publicados, e orientações concluídas pelos Programas de Pós-Graduação em Zoologia da UFRJ e de Ciências
Ambientais e Conservação da UFRJ-Macaé. A realização de pesquisas com enfoque regional sempre foi um norteador das atividades científicas dos
docentes da UFRJ em Macaé. Assim, em 2008 iniciei, meus estudos sobre a comunidade bentônica da APA Municipal do Arquipélago de Santana,
posteriormente nas lagoas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PNRJ) e, mais recentemente na ARIE Itapebussus. Nesses ecossistemas pude
aprofundar minha pesquisa sobre os anelídeos poliquetas através de estudos em dinâmica de população, distribuição espaço-temporal e taxonomia. Foi
também no NUPEM/UFRJ, mais especificamente no Biotério Aquático, que consegui implantar uma linha de pesquisa ainda incipiente no Brasil, que é o
cultivo de espécies bentônicas com o objetivo de desenvolver estudos em Evo-Devo. Igualmente importante, foi criar a Coleção de Invertebrados
Aquáticos do NUPEM/UFRJ, espaço que hoje abriga centenas de exemplares, principalmente da nossa região, configurando-se um centro de referência
para a pesquisa da biodiversidade local. Atualmente, além de continuar com as pesquisas sobre a fauna bentônica nos ecossistemas da região e com o
cultivo de espécies aquáticas em laboratório, também trabalho em outros projetos, como os que utilizam descritores moleculares para mapear a
biodiversidade do bentos marinho nas ilhas oceânicas brasileiras, e os que envolvem os saberes locais sobre a fauna junto aos moradores do entorno do
PNRJ e dos pescadores artesanais de camarão de Macaé. Jamais poderia imaginar que um dia, em Macaé, a pesquisa sobre o bentos marinho e costeiro
pudesse atrair tantos estudantes de diferentes estados e nacionalidades. Mas a cada ano que passa vejo cada vez mais estudantes motivados procurarem o
NUPEM, isto é com certeza um reflexo do trabalho inesgotável que vejo/sinto esta instituição desenvolver no sentido de se tornar não somente um centro
de referência nacional em pesquisa, mas também de ensino e de extensão de qualidade.

Em 2006, dois amigos professores, Paulo Paiva e Antônio Sole, ambos do Instituto de Biologia da UFRJ foram determinantes para minha inscrição
no concurso da UFRJ em Macaé quando me disseram: “Chris, Macaé tem a tua cara, lá você participará da construção de algo totalmente novo”. Naquela
época eu não conseguia entender muito bem a dimensão exata do significado desta frase. Agora com quase dez anos de NUPEM, compreendo que esta
instituição, que nos abraça quanto aos nossos diferentes anseios como educadores na busca e no compartilhamento de saberes, também nos desafia para
que a expansão universitária seja não somente de qualidade, mas que seja inovadora, sem uma estrutura fragmentada e elitista. Aloísio Teixeira, nosso
então reitor na época em sua fala durante uma aula inaugural em 2008, expressou muito bem esse sentimento que o NUPEM tão bem simboliza em Macaé
.”.. não é para repetirmos o que fazemos no Rio. Estamos vindo para participar de uma experiência inédita para a UFRJ, o que poderá gerar o embrião de
um novo modelo de universidade pública baseado na cooperação e que se assim fizermos, estaremos deixando uma contribuição inestimável para o
Brasil” (Fonte: http://www.ufrj.br/ em 10/04/2008).

10º PROFESSOR FABIO DI DARIO: ESPECIALISTA EM PEIXES MARINHOS ENCONTRA SEU PORTO SEGURO EM MACAÉ
Fui aprovado no concurso para Professor Adjunto de Vertebrados do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da UFRJ em agosto de

2006, tendo sido nomeado em janeiro do ano seguinte. Embora a vaga fosse do Departamento de Zoologia, havia um acerto institucional de que a atuação
do aprovado se daria no primeiro campus avançado da UFRJ fora da capital, na cidade de Macaé, nas instalações do NUPEM/UFRJ. Em 2006, o
NUPEM/UFRJ havia se tornado a sede do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o primeiro curso de graduação da UFRJ fora da capital. No
momento de minha contratação, o corpo docente do NUPEM/UFRJ contava com cerca de 20 docentes e pouquíssimos técnicos administrativos. Apesar
das dificuldades inerentes a uma unidade nova, a proposta interdisciplinar da instituição, a grande empolgação de seu corpo docente e a perspectiva de
crescimento do campus em médio prazo, fez com que eu abraçasse com vontade essa nova etapa de minha vida. Além disso, fui atraído pela possibilidade
de trabalhar no NUPEM/UFRJ por outro motivo, mais pessoal: apesar de ter sido criado na Grande São Paulo, desde pequeno era apaixonado pela Região
dos Lagos, em especial Cabo Frio, cidade na qual meus pais costumavam passar férias e que foi palco de meus primeiros mergulhos em costões rochosos
e praias. Esses mergulhos, que a mim descortinaram uma fauna fantástica, certamente influenciaram minha decisão de tornar-me biólogo e, mais
especificamente, zoólogo. Trabalhar próximo à Cabo Frio, tendo a oportunidade de pesquisar a fauna do Norte Fluminense era, e continua sendo, uma
ideia muito prazerosa.

Nos primeiros anos após minha contratação, a estrutura básica para pesquisa no NUPEM/UFRJ era bastante precária, pelo menos no que se referia
aos estudos em zoologia. Essa situação, somada à naturalmente elevada carga horária destinada às disciplinas da graduação e atividades administrativas,
refletiu-se em uma diminuição no ritmo de publicação de artigos científicos. Embora entendesse que isso era esperado, tendo em vista o momento
institucional em que nos encontrávamos, confesso que o “choque” de sair de um pós-doutorado a pleno vapor no Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo, “caindo de paraquedas” nessa nova casa, causou certo desconforto. Mas apesar das dificuldades daquela época, desde o início a equipe do
NUPEM/UFRJ organizou-se de maneira integrada, conseguindo a aprovação de diversos projetos com recursos significativos. Diferentemente da situação
à qual estava acostumado em São Paulo, onde grande parte dos projetos que conhecia possuía um viés mais disciplinar e incluíam poucos pesquisadores,
os principais editais lançados pelo Governo Federal (CNPq, FINEP, por exemplo) e pela FAPERJ eram interdisciplinares, implicando geralmente em uma
equipe grande sob a coordenação de pesquisadores mais renomados. Desse modo, tive que aprender a lidar com uma nova realidade e perspectivas, o que
vejo em retrospecto, como tendo sido um grande processo de aprendizado, altamente salutar. Esses projetos propiciaram, por exemplo, a construção de
novos prédios e laboratórios, além da compra dos equipamentos, lupas, estantes, reagentes e demais materiais necessários para dar início às minhas
pesquisas em zoologia na região, que creio estarem, hoje em dia (nove anos depois!) bem estabelecidas.

Uma das atividades vinculadas à pesquisa que considero entre as mais relevantes em minha atuação no NUPEM/UFRJ foi o estabelecimento das
bases da Coleção de Peixes da instituição. Essa coleção, com forte enfoque na biodiversidade regional, iniciou-se principalmente com o apoio de recursos
oriundos do “Programa de Monitoramento de Biota e Limnologia para a Ampliação do Terminal de Cabiúnas - TECAB (PLANGAS)” (2008-2011), um
importante projeto estruturador em meus primeiros anos na casa. A Coleção teve um início bastante modesto, em algumas prateleiras no meu gabinete,
ainda em 2008. Atualmente, o acervo da NPM (acrônimo adotado internacionalmente para a Coleção de Peixes do NUPEM) inclui mais de 3.000 lotes,
que representam aproximadamente 36.000 exemplares de peixes pertencentes a quase 180 famílias e quase 700 espécies. A Coleção conta também com
exemplares e amostras de tecido acondicionadas para estudos moleculares, incluindo espécies marinhas raras de águas profundas, esses últimos tendo sido
incorporados, principalmente, com a entrada de outros colegas ictiólogos no NUPEM/UFRJ nos últimos anos, como os Professores Michael M.
Mincarone e Luciano Gomes Fischer. A Coleção de Peixes do NUPEM/UFRJ já forneceu as bases para um incremento substancial do conhecimento
sobre a fauna de peixes continentais e marinhos do Norte Fluminense, expresso em publicações científicas, além de ter contribuído para projetos de
alunos de pós-graduação e de diversos alunos de graduação. Infelizmente, com meu atual envolvimento com a Coordenação do “Programa de Pós-
graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC)”, meu envolvimento com a Coleção tem sido muito mais restrito, mas encaro essa
situação como temporária.

Sobre o PPG-CiAC: dentro da proposta de estruturação institucional do NUPEM/UFRJ voltada para o desenvolvimento da pesquisa, ficou claro
para a equipe dos docentes “pioneiros” que precisávamos batalhar pela implantação de uma Pós-Graduação stricto sensu. De fato, considero que
participar ativamente do desenvolvimento e implantação de uma Pós-Graduação, iniciada em 2011, foi outra grande realização profissional, que
certamente estará entre uma das mais marcantes de minha vida. Além da Pós-Graduação, acreditávamos com razão que a implantação de um Bacharelado
ajudaria no estabelecimento das pesquisas no NUPEM. Essa vontade de ajustar e ampliar nossos cursos de Graduação e Pós-Graduação obviamente
implicou em um número quase astronômico de reuniões que envolviam discussões, às vezes intermináveis, sobre questões relacionadas ao ensino de
Biologia, inserção de alunos no contexto universitário e de mercado, estratégias de divulgação de nosso curso e exigências da UFRJ, MEC e CAPES,



entre outros assuntos. Felizmente, também conseguimos a aprovação da proposta de Bacharelado em Ciências Biológicas, que passou a ser oferecido a
partir de 2013.

Meu vínculo emocional com exposições de História Natural também fez com que eu me envolvesse em um projeto de extensão em particular, o
“Espaço Ciência NUPEM/UFRJ”, que coordenei desde meados de 2008 até o final de 2015. O projeto teve início com a aprovação de um edital de
Difusão Cultural da FAPERJ, capitaneado pelo Professor Francisco de Assis Esteves. Atualmente, ele conta com os auxílios do Programa Institucional de
Fomento à Cultura e ao Desporto e do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), ambos da Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) da UFRJ.
Desde o início do projeto, mais de 5.000 crianças e professores, geralmente oriundos de escolas públicas carentes da região, visitaram o Espaço.

Resumidamente, creio serem essas as principais atividades que desenvolvi e “desafios” que enfrentei desde que entrei no NUPEM/UFRJ. Coloco
desafios entre aspas, pois o termo costuma ter uma conotação negativa, o que não é o caso. Às vezes, é difícil acreditar que já se passaram 12 anos desde
que cheguei aqui. Muito mudou, muito continua igual, algumas pessoas vieram, outras se foram. De certo modo, os acontecimentos desses últimos anos
são como nuvens no céu em um dia de brisa fraca; É preciso certo distanciamento, longos piscares de olhos, para perceber que elas estão se movendo.
Mas elas certamente estão, e assim devem continuar. No momento em que inicio minha segunda década no NUPEM/UFRJ, encaro meu futuro como uma
promessa de grandes realizações pessoais e científicas que, creio, passarão a ser atingidas com mais maturidade, já que conseguimos fazer com que a
instituição se sustentasse em bases sólidas. E é nesse espírito que saúdo as próximas gerações de “cientistas naturais” que passarem pelo NUPEM/UFRJ,
desejando que todos tenham, em seu tempo devido, a mesma satisfação que tenho de atuar na instituição!

11º PROFESSOR HEITOR MONTEIRO DUARTE: A ECOFISIOLOGIA VEGETAL COMEÇA A SER PESQUISADA NO NUPEM/UFRJ
Recém-doutor e recém-aprovado no concurso no ano de 2006 chego ao NUPEM/UFRJ depois de quase oito anos fora do país. A estrutura me

agradou muito, sua arquitetura simples, ampla, arejada, seu tom amarelo e um ambiente deveras acolhedor. Dentro de mim, a vontade de dar início às
atividades acadêmicas me apertava, mas que só se iniciariam em Fevereiro de 2007. A diversidade da origem dos colegas me remetia imediatamente aos
mosaicos dos ecossistemas da Restinga de Jurubatiba, o que me pareceu muito adequado na ideia de um campus novo. Vida nova, nova gente, novos
caminhos a serem percorridos.

Ano de 2007. Primeira turma de Anatomia Vegetal. O primeiro contato com olhos curiosos dos alunos foi ansioso para mim, mas eu certamente
estava mais curioso do que eles. Desses primeiros alunos eu lembro até da letra. Depois deles várias turmas se passaram e a cada dia dou aulas melhores,
mas agradeço aos meus primeiros alunos por terem sido minhas “primeiras cobaias acadêmicas”.

No início de minhas atividades a comunicação através da internet era muito precária. Logo tomei a iniciativa de contribuir para garantir que serviços
básicos de internet, como e-mail e web, funcionassem adequadamente. Para tal, tive que passar alguns fins de semana debaixo da escada onde trabalhei
instalando servidores de forma a substituir um modem simples que dividia a conexão de internet entre 13 docentes, diretoria, cantina (que fazia as
reservas de alojamentos) e laboratório de informática. Logo depois configurei uma central telefônica e o básico de infraestrutura de comunicação do
NUPEM/UFRJ começou a funcionar melhor. Não imaginava que o trabalho com equipamentos de medição de fotossíntese durante o doutorado pudesse
ter sido tão úteis para entender a parafernália de uma rede de computadores. Andei queimando placas e torrando modens, mas o lema de nossas reuniões
estava claro: “vamos cometer erros novos”, porque são naturais quando encaramos novos desafios. Com o crescimento do NUPEM/UFRJ veio o time da
Tecnologia da Informação (TI) que mantem hoje tudo funcionando no estado da arte. Eles certamente teriam resolvido os problemas que eu tive que
enfrentar com mais propriedade. Mas estou certo que minha atuação, juntamente com os outros colegas docentes que atuaram em outros setores,
representou parte da energia de ativação para o atual funcionamento da infraestrutura do NUPEM/UFRJ. Ter participado deste processo me fez crescer
como pessoa em um grupo.

A partir daí retornei para meus “brinquedos eletrônicos” com o intuito de desenvolver no Brasil a tecnologia para a visualizar a fotossíntese através
de imagens da fluorescência da clorofila. O trabalho foi realizado junto a engenheiros e estudantes do Instituto Federal Fluminense (IFF-Macaé) e após
alguns anos cometendo erros novos conseguimos criar o sistema de imagens da fluorescência da clorofila (o Fluoromat), que finalmente nos permitiu “ver
a fotossíntese” e medir a sua dinâmica espaço temporal. Além de plantas terrestres, o Fluoromat nos permitiu entrar num mundo não planejado, porém
fascinante: o mundo dos organismos autotróficos marinhos. Como biólogo de alma, não existe ecossistema que não seja fascinante. O mundo marinho me
foi introduzido pelas Profas. Angélica Soares e Lísia Gestinari, com as quais mergulhamos várias vezes em coletas e hoje trabalhamos conectando o
metabolismo primário (como a fotossíntese) ao secundário (como a produção de substâncias de defesa). Para me aprimorar neste tema, estive por um ano
um estágio de pós-doutoramento pela Smithsonian Institution nos EUA e, dia a dia, mergulho mais fundo na fotossíntese de autotróficos marinhos junto
com nossos alunos. Também interessados em cometer erros novos na fotossíntese, outras instituições (como a UFF, em Niterói e o IEAPM em Arraial do
Cabo) já trabalham em colaboração para compreender melhor o funcionamento fotossintético de organismos autotróficos marinhos utilizando o nosso
Fluoromat, em pesquisas com corais, macroalgas e microalgas. Considerando que tudo o que comemos e o oxigênio que respiramos é produto da
fotossíntese, e que organismos fotossintéticos são os principais sequestradores de carbono da atmosfera, me sinto orgulhoso em atuar na área de chamada
de Ecofisiologia Vegetal, cujo conhecimento pode ser desenvolvido em ambientes terrestre e aquático.

O NUPEM/UFRJ é parte de mim e eu dele, mas esta simbiose só é possível através das interações entre todos que constituem essa instituição
pública. Gozo de estar junto dessa diversidade de pessoas (alunos, funcionários, docentes e membros da sociedade que interagem), cujas características,
pensamentos, ideias e atitudes, fermentam as diversas faces da geração de conhecimento e sua disseminação.

12º PROFESSORA LAURA ISABEL WEBER DA CONCEIÇÃO: BIOLOGIA MOLECULAR COMEÇA A SER IMPLANTADA EM MACAÉ
Minha chegada ao NUPEM/UFRJ aconteceu uma semana antes do dia 18 de maio de 2007, dia que tomei posse no gabinete do Reitor no Fundão.

Era um grande desafio pela frente, na metade de minha carreira, deixar para trás família e um laboratório já construído para chegar a um local que ainda
não possuía laboratório de Biologia Molecular e que nem era ainda um Campus. No entanto, a expectativa de poder dispor mais tempo para a pesquisa e
maior disponibilidade de recursos para desenvolver meus projetos me faziam acreditar que estava no caminho certo. A Professora visitante Marisa
Fagundes de Azevedo, se encontrava assumindo temporariamente a disciplina de Genética I, que passaria a ser de minha responsabilidade. Nessa época, o
NUPEM/UFRJ era agitado por reuniões empolgantes de um projeto FINEP/PETROBRAS, onde se discutiam e se elaboravam planos e desenhos sobre
futuros laboratórios, no meio de acaloradas discussões. Entre estes, o Diretor do NUPEM/UFRJ Francisco Esteves, o Vice-Diretor Vinicius Farjalla, e os
docentes Alexandre Azevedo, Mario Schultz, Tatiana Konno, Lisia Gestinari, Ana Petry, Christine Ruta, Angélica Soares Ribeiro, André Morandini,
Fábio Di Dario, Heitor Duarte e José Nepomuceno, então coordenador da turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Posteriormente, a Prof.ª
Lisia Gestinari assumiu a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com o Professor José Nepomuceno da Silva como vice-
coordenador. Como a maioria dos docentes que tomaram posse ainda não tinham seus gabinetes, a direção do NUPEM/UFRJ colocou a disposição
algumas das suítes previstas para alojar pesquisadores visitantes que passaram a funcionar como nossos gabinetes temporariamente. Passaram-se dois
longos anos até ser construído o prédio (Bloco 2) que abriga hoje nossos gabinetes e os laboratórios. Nesse primeiro ano, com o objetivo de dar
continuidade às pesquisas já iniciadas em genética molecular e dar início a novos projetos, conseguimos com o apoio do Professor Vinicius Fortes Farjalla



um espaço, que na realidade era uma pequena expansão do Laboratório de Ecologia Aquática. Nesse laboratório improvisado e temporário, a Prof.ª
Marisa e eu iniciamos nossas pesquisas. Consegui com o Prof. Antônio Solé-Cava do Departamento de Genética do Instituto de Biologia alguns
equipamentos emprestados (uma fonte de energia, cuba eletroforética e um antigo termociclador) para iniciar as pesquisas. O transiluminador foi
comprado com dinheiro de um projeto FAPERJ de infraestrutura adquirido pelo Prof. Francisco Esteves para a implantação dos laboratórios no
NUPEM/UFRJ. Com os planos já definidos dos laboratórios e sua infraestrutura, esses dois primeiros longos anos se resumiram em fazer planejamento
dos equipamentos do laboratório, a fazer orçamentos e realizar as compras dos mesmos; a elaborar mais projetos para aquisição de material de consumo e
outros, entre estes o do Biotério Aquático. Após a aquisição dos mesmos, se iniciou a etapa de realizar experimentos com petróleo para responder às
questões levantadas no projeto. Posteriormente, a Professora Marisa foi trabalhar numa das escolas de Macaé onde futuramente se tornaria diretora. Foi
necessário assumir a área de genotoxicidade do projeto FINEP/PETROBRAS que precisava ser iniciada, e assim comecei os trabalhos com
genotoxicidade dos anfípodes da região. Estas pesquisas nos encaminhou para uma sólida parceria com a Prof. Ana Petry, cujo foco central foi avaliar o
efeito genotóxico do petróleo em peixes. O Professor Pablo Rodrigues Gonçalves veio somar ao grupo, com a missão de assumir a disciplina de Evolução
e passando a fazer parte integrante do Laboratório de Biologia Molecular, com sua linha de pesquisa em genética de roedores. A chegada do Professor
Pablo Rodrigues Gonçalves coincidiu com a inauguração do novo prédio e a mudança do Laboratório de Biologia Molecular do espaço cedido pelo
Professor Vinicius Fortes Farjalla para o espaço que ocupa atualmente no Bloco 2. Uma vez estando o Laboratório no Bloco 2, a Prof.ª Yocie Y. Valentin
do Instituto de Biologia da UFRJ fez a doação de uma série de equipamentos para o Laboratório através da Prof.ª Lisia Gestinari, quem também passou a
integrar o Laboratório de Biologia Molecular, assim como outros docentes, por exemplo, o Professor José Nepomuceno. O Laboratório de Biologia
Molecular foi inaugurado em 2011 com o nome da Prof.ª Dra. Yocie Yoneshigue Valentin como uma forma de homenagem pela sua sempre colaboração e
apoio ao NUPEM/UFRJ e ao curso de Ciencias Biológicas. Outra importante doação foi aquela feita pelo Prof. Antônio Solé-Cava, que doou ao
Laboratório de Biologia Molecular um sequenciador ABI. Nesse mesmo ano também conseguimos estabelecer o protocolo da análise de cometa
(eletroforese em célula única) para avaliar o dano genético nos núcleos das células do anfípode das lagoas costeiras Quadrivisio lutzi, iniciando com este
os estudos de genotoxicidade e criando esse setor dentro do laboratório de Biologia Molecular. Com o estabelecimento do novo curso de mestrado em
Ciências Ambientais e Conservação no NUPEM/UFRJ foi possível ampliar o grupo de alunos atuando nessa área. A chegada de novos professores tanto
para o NUPEM/UFRJ quanto para atender outros cursos criados pela UFRJ em Macaé, permitiu estabelecer novas parcerias e que o laboratório se
tornasse multi-usuário. Com todos estes avanços, paralelo ao crescimento e desenvolvimento de Macaé, nossa primeira casa e pequena família se
transformou numa metrópole, com diversas linhas de pesquisa. Muitos alunos já formados, que fizeram também parte da transformação do NUPEM num
grande centro de pesquisa, ensino e desenvolvimento socioambiental em Macaé. A caminhada pro excelência acadêmica deve continuar, perseverando
ante as dificuldades, estabelecendo caminhos, criando oportunidades e sempre tendo uma visão otimista do futuro para poder fazer o melhor com o que se
dispõe.

13º PROFESSOR PABLO RODRIGUES GONÇALVES: BIODIVERSIDADE E ECOLOGIA DE MAMÍFEROS DA RESTINGA DE
JURUBATIBA PASSA A SER ESTUDADA

Eu ainda era um estudante de graduação da Universidade Federal de Viçosa, realizando um estágio de férias na Reserva Biológica União, em 1997,
quando conheci Macaé pela primeira vez. Naquela época (e talvez até hoje), a rodoviária pequena e humilde onde eu aguardava para pegar o ônibus de
volta para Minas Gerais não refletia a pujança econômica da capital nacional do Petróleo, tampouco imaginava que ali já germinava uma nova
universidade com a presença do NUPEM/UFRJ na região há pouco mais de um ano.

A oportunidade de vir atuar no NUPEM/UFRJ como docente e participar da história da UFRJ na região veio mais de uma década depois, com o
concurso para a vaga de Biologia Evolutiva do curso de Ciências Biológicas em 2008. O tema da vaga por si só já era de interesse central para mim, mas
outros atrativos incluíam a possibilidade de sair de uma grande cidade de volta ao interior, e a oportunidade de expandir minha atuação para além das
pesquisas em sistemática de mamíferos neotropicais que vinha realizando desde a graduação. Passado o concurso, a decisão de vir para Macaé não foi tão
trivial, pois na mesma época eu já havia sido aprovado em outra instituição. Essa decisão foi facilitada quando visitei o NUPEM/UFRJ e conheci sua
estrutura e corpo social, incluindo seu entusiástico e visionário diretor, o Professor Francisco de Assis Esteves, que era até então pouco conhecido por
mim, um ignorante em ecologia aquática. “Ô professor, precisamos do senhor para integrar nossa proposta de pós-graduação!” já disse ele calorosamente
e convidativo em nossa primeira conversa. A saudação “Ô professor...”, era sua marca registrada entre os colegas do NUPEM/UFRJ, além de sua
jovialidade (me apresentou em inglês como estrangeiro para alguns colegas), empreendedorismo e espírito de liderança. No dia 25 de julho de 2008 fui
empossado e três dias depois já estávamos nos mudando para a região.

Todo o grupo de colegas que encontrei quando cheguei ao NUPEM/UFRJ auxiliou meu entrosamento e integração, mas com alguns o contato inicial
foi mais próximo. Laura Weber foi uma das primeiras pessoas a me receber e generosamente me ofereceu espaço no Laboratório de Biologia Molecular,
que embora fosse ainda incipiente, já possuía uma estrutura básica eficiente iniciada à custa dela e dos colegas mais antigos. O Professor Fabio Di Dario
se mostrou um excelente colega para discussões e conversas inteligentes sobre ciência, especialmente evolução e sistemática, além de boa música. A
colega Ana Petry foi essencial em catalisar minhas relações com os demais integrantes do NUPEM/UFRJ na época, convidando eu e minha esposa para
um primeiro almoço na casa dos Morandini, além de se destacar (até hoje) como um exemplo de dedicação e organização profissional.

Logo que cheguei ao NUPEM/UFRJ, não havia técnicos de informática, gestores prediais, pedreiros, arquitetos ou compradores. Cada docente
voluntariamente exercia tarefas administrativas para manter a sua estrutura em pleno funcionamento para todos. Portanto, no meu primeiro ano servi
como criador de site de internet, planejador de placas de sinalização (do Bloco 2 que estava sendo construído), e até porteiro durante uma greve dos
vigilantes da época. Nosso “TI”, o Professor Heitor Duarte, tratou de instalar junto comigo um novo sítio para o NUPEM/UFRJ no servidor,
constantemente atualizado por nós mesmos. Muito do site atual ainda herda características das páginas que trabalhamos.

O contato com os alunos da “Turma Histórica” (primeira turma) da Licenciatura em Ciências Biológicas foi muito instrutivo, e talvez eu tenha
aprendido tanto quanto eles. Embora eu tivesse experiência pretérita em ensino, os cursos ministrados por mim eram densos e aprofundados além do
necessário para licenciados que atuariam na educação básica. Percebi que aquele graduando que eu era, diletante e divagador sobre os “rumos do
cosmos”, havia cedido lugar a um estudante mais pragmático e preocupado com o mercado de trabalho. Procurei tornar o curso mais interativo, mais
prático e com um conteúdo mais voltado para questões emergentes e interessantes ao público não acadêmico, sem deixar de abordar os conceitos básicos.
A forte inserção social do NUPEM/UFRJ em questões ambientais na região também contribuiu para que aos poucos eu fosse incorporando temáticas mais
próximas ao cotidiano dos alunos no curso, ou explorando formas deles próprios explicarem conceitos básicos de Biologia Evolutiva ao público infanto-
juvenil.

O NUPEM/UFRJ foi palco também das minhas primeiras experiências de extensão universitária, atividade pouquíssimo trabalhada durante minha
carreira de pós-graduando, mas instantaneamente iniciada com meu ingresso na docência. A inserção do NUPEM/UFRJ já era tão grande na sociedade
macaense que o mais difícil era na verdade se manter longe de atividades de divulgação científica e contato com órgãos locais, como a Secretaria
Municipal de Ambiente, Guarda Municipal, Conselho Gestor do PARNA, e até mesmo a Autopista Fluminense (concessionária do trecho da BR101 no
Norte Fluminense). Todos estes contatos foram motivados em diversos contextos onde mamíferos silvestres estavam envolvidos, ou como vítimas



(Autopista), ou como temas de inventários faunísticos e conservação em Unidades de Conservação (Secretaria de Ambiente e PARNA). Dada a carência
de coleções científicas próximas, rapidamente tive de estruturar um acervo de mamíferos mínimo para atender os meus estudos em sistemática, e mais
tarde o depósito de exemplares de médio e grande porte colecionados pelas instituições parceiras. Vislumbrei que se eu conseguisse taxidermizar alguns
dos animais de maior porte (vítimas de atropelamento) de maneira artística para exibição, atrairia ainda mais o interesse de colaboradores privados e
públicos devido ao grande potencial que estes espécimes possuem para atividades educativas. Assim nasceram meu primeiro projeto de extensão e um
acervo de mamíferos taxidermizados artisticamente, que mais tarde foi integrado à exibição do museu “Espaço Ciência” no NUPEM/UFRJ, coordenado
pelo Professor Fabio Di Dario e já consagrado como uma das atividades de extensão mais atuantes da UFRJ na região.

Uma das perguntas feitas em meu concurso para o NUPEM/UFRJ era o que eu pretendia pesquisar quando fosse para Macaé. A resposta foi estudar
a diversidade de mamíferos da Restinga de Jurubatiba, a menos de 20 km do NUPEM/UFRJ. As restingas eram consideradas pelos mastozoólogos como
áreas depauperadas em diversidade, abrigando apenas um subconjunto de espécies também encontradas nas Florestas Atlânticas. Na primeira incursão no
belíssimo Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba em setembro de 2008, junto com meus colegas Professora. Leila Maria Pessôa e William Tavares,
verificamos que esta tese não era inteiramente verdadeira. Depois de mais algumas excursões e estudos adicionais descrevemos uma espécie nova,
Cerradomys goytaca Tavares, Pessôa & Gonçalves 2011, um roedor endêmico de restingas popularmente conhecido como ratinho-goitacá. O
reconhecimento de uma nova espécie de mamífero em Jurubatiba deu ímpeto a diversas linhas de pesquisa, da ecologia populacional (dissertação de um
aluno meu de mestrado, Hudson Lemos) à fisiologia renal (Professor Jackson Menezes) e imunoparasitologia (Professor. Aleksandra Menezes e João Luiz
Wanderley), integrando colegas das áreas da saúde que tinham recém-chegado em Macaé e que buscavam novos temas para suas pesquisas na região.
Embora eu tenha publicado outros artigos e descrito outras espécies durante minha estadia no NUPEM/UFRJ, Cerradomys goytaca talvez tenha sido a
espécie descrita por mim com a maior fecundidade de trabalhos posteriores, além de ser a mais popularizada regionalmente graças à forte inserção do
NUPEM na sociedade macaense.

Por fim, retornando à convocatória para a pós-graduação feita pelo Prof. Francisco, um dos maiores desejos do corpo docente do NUPEM/UFRJ
daquela época era a criação de um programa de pós-graduação que refletisse a diversidade e a integração entre os profissionais que ali trabalhavam.
Quando cheguei, os colegas já trabalhavam em uma proposta ambiciosa de programa interdisciplinar amplo em “Ciências Naturais e Desenvolvimento
Socioambiental” onde contribui pouco. Esta primeira proposta infelizmente não foi aprovada pela CAPES em 2009. Contudo, ao invés de desânimo,
renovamos a vontade de propor um novo programa, especialmente depois de uma reunião com o comitê pedagógico da CAPES. Inúmeras reuniões e
debates depois, o Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) tomou um corpo e uma filosofia, sendo submetido à
CAPES em 2010. A aprovação que veio em seguida foi uma das maiores conquistas acadêmicas que tive oportunidade de vivenciar na carreira. Mas
quem seria o coordenador? Escolhi encarar mais esse desafio novo, confesso que de forma um pouco incauta, mas consciente de que minha contribuição
como coordenador (2011-2013) seria essencial para o pontapé inicial do PPG-CiAC. A convocação feita pelo Professor Francisco anos atrás havia sido
premonitória.

No momento em que escrevo a pós-graduação já caminha para cinco anos de existência, e eu para sete anos e dois meses de NUPEM/UFRJ,
coincidentemente o mesmo tempo que levei para me titular na pós-graduação (mestrado + doutorado). Apesar das quantias similares de tempo, posso
dizer hoje que meu aprendizado como docente no NUPEM/UFRJ supera o que aprendi como estudante, muito devido ao meu envolvimento com a
expansão desta instituição e à tentativa de me estabelecer como cientista frente às inúmeras dificuldades que todos enfrentam em seus inícios de carreira.
Dizem que “fazer ciência” é para poucos, mas “fazer e difundir ciência, construindo seu espaço, no interior, como se faz no NUPEM”, é para
pouquíssimos. Fico imaginando o que nos aguarda no futuro.

Concluindo podemos afirmar que estes docentes pioneiros, assim como os demais que assumiram o NUPEM/UFRJ como habitat para realizar e
conceber novos sonhos são excelentes exemplos de brasileiros construtores universidade pública com qualidade e comprometida com o desenvolvimento
social. E assim, como peças de um quebra-cabeça que aos poucos vão se encaixando, através das memórias aqui resgatadas desses primeiros docentes,
vimos uma coletânea de trechos da história de um Campus que vem sendo construído dia após dia. E a cada dia uma nova peça vai sendo adicionada a
esta história. Todos nós, que hoje somos mais de 40 docentes que circulam no NUPEM/UFRJ, e que já ultrapassamos a marca dos 300 aqui em Macaé,
estamos contribuindo de diferentes maneiras para a consolidação do Campus UFRJ Macaé Professor Aloisio Teixeira da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Somos nós que fazemos a nossa história. Somos nós que consolidamos o sonho de ter uma universidade pública com ensino de qualidade fora da
cidade do Rio de Janeiro.



CAPÍTULO 10
CAMPUS UFRJ-MACAÉ COMEÇA A SER CONCEBIDO

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES & MARIA FERNANDA S. QUINTELA



10.1 A EXPANSÃO DO PROJETO DE INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ EM MACAÉ
A institucionalização do NUPEM/UFRJ como Órgão Suplementar do CCS, no ano de 2005, foi um importante marco para o avanço do projeto de

interiorização da UFRJ. Ele nasceu trazendo um regimento moderno que, entre outros avanços, previa a participação de docentes da sede para atividades
em Macaé. Dois anos depois surgiu o Programa REUNI (18/10/2007), que o tornou o principal protagonista da interiorização da UFRJ.

O Instituto de Química, parceiro fundamental, nos cursos de graduação do Instituto de Biologia e motivados pelo sucesso da criação da graduação
de licenciatura em Ciências biológicas, em Macaé, orientado por sua Diretora a Professora Cassia Curam Turci, começou a discutir a possibilidade de
criar uma turma nova da Licenciatura em Química em Macaé.

Ao mesmo tempo, a Faculdade de farmácia, orientada pelo professor Carlos Rangel Rodrigues, passava por um processo semelhante ao Instituto de
Química, devido à forte parceria que as duas unidades mantem em suas áreas de convergência do conhecimento. As parcerias estabelecidas são na
graduação e na pós-graduação e trabalham integradas em vários projetos de pesquisa, ensino e extensão.

Desta forma, os Diretores do Instituto de Química, do Instituto de Biologia, da Faculdade de Farmácia e do NUPEM/UFRJ, estabeleceram um
cronograma de trabalho para discutir e planejar a instalação de uma turma nova dos cursos de graduação de Licenciatura em Química e o Bacharelado em
Farmácia em Macaé. As atividades seriam integradas por áreas de afinidade do conhecimento, entre a ecologia, a biologia, a química e a farmácia.

Este planejamento construía uma experiência verdadeira de integração e exercício de interdisciplinaridade em Macaé. A adesão da UFRJ ao
REUNI, nesta fase de discussão, de descoberta e de trabalho intenso, concretizou e deu forma para a efetivação dos objetivos comuns.

Desta forma, e seguindo o processo semelhante a biologia na implantação da nova turma dos cursos de graduação o Instituto de Química e a
Faculdade de Farmácia, abriram as suas turmas de graduação. Os professores Carlos Rangel, Maria Fernanda, Cássia Turci e Francisco Esteves, se
reuniram cada vez mais no campus da cidade Universitária e em Macaé, no NUPEM/UFRJ, exercitando a integração que tanto almejavam no projeto de
interiorização de Macaé. E ao final do dia, muitas vezes disseram sorrindo, apesar do cansaço, que já conheciam todas as curvas da BR101, rodovia que
liga Macaé ao Rio de janeiro.

Foi uma época única, de muito trabalho coletivo de busca por experiências semelhantes em outras universidades brasileiras e internacionais e de um
aprendizado muito diferenciado na UFRJ e de enriquecimento pessoal e profissional.

Para os Professores Cássia Turci, Carlos Rangel, Francisco Esteves e Maria Fernanda que formava o chamado “Grupo dos Pioneiros de Macaé” era
condição sine qua non envidar todos os esforços e recursos disponíveis para construir em Macaé um novo modelo de estrutura acadêmico-pedagógica e
administrativa.

Segundo o “Grupo dos Pioneiros de Macaé” este novo modelo, uma vez testado em Macaé, constituiria os fundamentos para promover,
posteriormente, as mudanças, tão urgentes e desejadas no já esgotado modelo acadêmico-pedagógico e administrativo da maioria das Unidades
Acadêmicas da UFRJ. Mesmo podendo ser considerado uma utopia pensar na construção de novos modelos a partir de estatutos e legislações do século
passado e portanto, em grande parte incompatível com a velocidade com a qual ocorrem as mudanças acadêmico-pedagógicas e administrativas no mundo
contemporâneo, valeria a pena tentar, ousar e buscar a experimentação de novos modelos. E foi assim, com esta determinação que o grupo seguiu
trabalhando e buscando novos parceiros e apoiadores para o projeto.

Após percorrer um longo caminho, pavimentado de obstáculos e dúvidas, contextualizado em um cenário de imobilidade institucional e de estatutos
obsoletos, foram iniciadas, em novembro de 2006, os primeiros procedimentos administrativos para institucionalizar a expansão das atividades
acadêmico-pedagógicas e administrativas que estavam sendo previstas para serem criadas em Macaé.

Para aqueles que estavam à frente do movimento pela interiorização da UFRJ era muito claro, que o NUPEM/UFRJ deveria ser o modelo a ser
perseguido pela a UFRJ no seu processo de ampliação das atividades no município de Macaé. Um dos motivos principais para esta decisão era o fato de
seu incontestável êxito em realizar, desde 1994, pesquisas com elevada qualidade acadêmica, voltadas as demandas da sociedade de Macaé e região, em
outras palavras realizar pesquisas com enfoque local e regional, contudo com qualidade internacional e posteriormente associar a projetos de extensão,
que na época não tinham esta denominação.

10.2 UMA NOVA UFRJ EM MACAÉ: “UMA UTOPIA A SER PERSEGUIDA”
A existência de um modelo exitoso representado pelo NUPEM/UFRJ, o forte desejo de alguns diretores de Unidades Acadêmicas do Campus da

Ilha do Fundão na da Cidade Universitária e o contínuo apoio da administração central da UFRJ levaram o Reitor Professor Aloisio Teixeira a solicitar à
Pró-reitora de Graduação formação de uma comissão, que passou a ser chamada de “Comissão Especial”, que recebeu a atribuição de formular uma
proposta para ordenar as atividades acadêmico-pedagógica e administrativa que a UFRJ planejava implantar em Macaé.

A “Comissão Especial” era composta pela Pró-reitora de Graduação, Professora Belkis Valdman (1947-2011), que assumiu a presidencia, pelo
Diretor do NUPEM/UFRJ, Professor Francisco de Assis Esteves; pela Diretora do Instituto de Biologia, Professora Maria Fernanda S. Quintela; pela
Diretora do Instituto de Química, Professora Cássia Curan Turci e pelo Diretor da Faculdade de Farmácia, Professor Carlos Rangel Rodrigues, que se
reuniam regularmente uma vez por semana.



Figura 10.1 Modelo de Campus que a UFRJ desejava criar em Macaé começa a ser concebido pelo chamado “Grupo dos Pioneiros de Macaé”: da esquerda para direita:
Prof. Maria Fernanda S. Quintela (Diretora do Inst. Biologia), Prof.ª Cássia Turci (Diretora Inst. Química), Prof. Francisco A. Esteves (Diretor NUPEM/UFRJ) e Prof.
Carlos Rangel (Diretor Fac. Farmácia). Estes docentes, juntamente com a Pró-Reitora Professora Belkis Valdan (não está na foto) formavam a comissão nomeada pelo
Reitor Aloisio Teixeira para propor o ordenamento das futuras atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé Foto feita em Fevereiro 2007. Foto Arquivo
Laboratório de Limnologia da UFRJ.

Durante os trabalhos da comissão especial, a porfessora Maria Fernanda e o Professor Francisco Esteves foram convidados para uma reunião com a
Prefeitura de Macaé pelo secretário Jorge Aziz onde a prefeitura solicitou que fossem implantados os cursos de Medicina e enfermagem, em Macaé e que
trariam grande contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população do municipio. Na época, o Professor Almir Valadares, Decano do Centro
de Ciências da Saúde, delegou a vice decana a professora Maria Fernanda essa atribuição. Assim, novos diretores de unidades foram envolvidos na
discussão e na construção do projeto de interiorização da UFRJ que orientaram e coordenaram as discussões nas unidades e levaram à aprovação nas suas
congregações a abertura dos cursos para Macaé, já incluidas no REUNI. Na Escola Ana Nery, a diretora era a professora Maria Antonieta Rubio Tyrrel, e
aprovou uma turma nova do Curso de Enfermagem, na Faculdade de medicina o professor Anónio Ledo da Cunha aprovou a abertura do curso de
Medicina com um novo curriculo voltado para a medicina de familia e a professora Elizabeth Aciolly, diretora do Instituto de Nutrição, aprovou a
abertura do Curso de Nutrição. Posteriormente foi envovido o Professor Eriksson Almendra que era o Diretor da Escola Politecnica.

O Magnifico reitor Aloisio Teixeira, que tinha como meta utópica de sua gestão ter uma Universidade menos fragmentada, mais plural, com um
acesso mais amplo e democrático e socialmente referenciada, acompanhou os trabalhos, as discussões e participou ativamente, sempre que considerou
necessário.

A “Comissão Especial” teve forte preocupação em propor estruturas inovadoras, que possibilitassem a integração acadêmico-pedagógica e
administrativa e assim, minimizar a cultura da fragmentação, que nas últimas décadas se tornou uma das características pouco louváveis da UFRJ. Para a
“Comissão Especial”, a integração não deveria ficar restrita, apenas ao âmbito do Corpo Social do futuro “Centro Campus UFRJ/Macaé”, mas sim como
já era prática no NUPEM/UFRJ há vários anos, deveria ocorrer de maneira integrada e articulada, também com a sociedade da região.

A “Comissão Especial” partiu do princípio de que o principal fator que dificultaria a integração acadêmica dos docentes, estudantes e técnicos
administrativos da UFRJ em Macaé seria a existência de Unidades Acadêmicas. Contudo, não realizou discussão mais aprofundada, no sentido de
identificar alternativas possíveis para alcançar o objetivo central: a integração acadêmica e administrativa sem, no entanto, confrontar o Estatuto da UFRJ
e assim comprometer a institucionalidade da proposta.

É possível, a partir da análise da documentação arquivada na secretaria do Conselho Universitário, a constatação que a “Comissão Especial”
concentrou a sua atenção, em unidades baseadas em grandes temas de conhecimento como a principal Unidade Acadêmica e não considerou outras
possibilidades de Unidades Acadêmicas, como os institutos, escolas e faculdades (Artigo 22 do Estatuto da UFRJ) e principalmente os institutos
especializados previstos no Artigo 37 do Estatuto da UFRJ. Os Departamentos Universitários, Unidades Acadêmicas, que compõem a Infraestrutura da
UFRJ (Artigo 15 do Estatuto da UFRJ) são sabidamente Unidades Acadêmicas disciplinares (“reunião de disciplinas a fins”, Artigo 19 Estatuto da
UFRJ).

A maioria dos Departamentos Universitários, não mais atendem às demandas do mundo acadêmico e de uma sociedade em constantes e profundas
modificações e tem como maior característica a grande obsolescência. Estas estruturas universitárias permaneceram estagnadas no tempo e não mais
atendem às demandas da sociedade atual, que impõe às universidades brasileiras, soluções de grandes e complexos problemas que perpassam pela
abordagem de várias disciplinas, portanto, problemas interdisciplinares.

A análise do acervo arquivado, sob a forma de atas e de áudios, disponíveis nas secretarias dos Colegiados Superiores da UFRJ, evidencia que as
discussões travadas sobre a institucionalização das atividades acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé não se prenderam às
reflexões de como vencer um grande desafio: criar estruturas acadêmicas inovadoras, compatíveis com o mundo atual, a partir de regimentos e estatutos
da década de 1970, a partir de uma legislação caracterizada pelo seu obsoletismo. O resultado do não enfrentamento desta questão foi à sucessão de
propostas para a institucionalização das atividades acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé caracterizadas por equívocos e
confrontos estatutários que inviabilizam a aprovação das mesmas nas câmaras específicas do Colegiado Superior: o Conselho Universitário.

Outra preocupação do “Grupo dos Pioneiros de Macaé” era consolidar o entendimento de que a Extensão Universitária na futura UFRJ-Macaé,
muito mais do que o simples atendimento e apoio às comunidades é na realidade um caminho de mão dupla, na qual ocorre a integração dos saberes
acadêmicos e saberes não acadêmicos, também chamados, de saberes populares. Este encontro de saberes representaria um terreno fértil para o
crescimento de docentes, estudantes e da própria instituição UFRJ-Macaé.

A expectativa do “Grupo dos Pioneiros de Macaé” era que na nova UFRJ, que se pretendia criar em Macaé, a pesquisa deveria ser um importante
instrumento para o desenvolvimento científico, econômico e humano de Macaé e região. A implementação desta forma de praticar a ciência tornaria a
UFRJ-Macaé um importante centro de criação e de difusão de saberes e formação de recursos humanos qualificados, que constituiriam a base para a
construção de uma sociedade com mais desenvolvimento econômico-social e com mais proteção ambiental. Em outras palavras, a chegada da Minerva,
símbolo inconfundível e emblemático da UFRJ em Macaé representaria a possibilidade da UFRJ tornar-se a partir deste município, um centro de
irradiação de conhecimentos que atuariam como agente de transformação da sociedade (Figura 10.2).



Figura 10.2 O “Projeto Macaé” representava para os seus criadores, o sonho de levar a “Minerva da UFRJ” para Macaé, com a missão de gerar conhecimentos com
elevada qualidade acadêmica e fortemente comprometidos com o desenvolvimento regional. O sonho também contemplava tornar o município de Macaé um centro de
irradiação de conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento humano deste município e região.

Papel de grande relevância teve o “Grupo dos Pioneiros de Macaé” para desconstruir a expectativa, quase dominante nos colegiados e
especialmente nas discussões informais entre vários diretores de Unidades Acadêmicas e de docentes de elevada expressão acadêmica e política-científica
da UFRJ, de que os futuros docentes da UFRJ-Macaé, principalmente os egressos dos Campi Cidade Universitária e Praia Vermelha fossem lotados nas
Unidades da UFRJ localizadas nestes campi. Os defensores desta proposta citavam o exemplo já existente na UFRJ-Rio onde um professor lotado em um
instituto localizado no Campus da Praia Vermelha se desloca para o Campus Cidade Universitária apenas para ministrar sua aula. Através da intervenção
do “Grupo dos Pioneiros de Macaé” foi possível consolidar parceria, com reitor, Professor Aloisio Teixeira e desta parceria resultou uma importante
medida administrativa, que nos editais de concurso para docentes e técnicos administrativos fosse explicitado que a UFRJ- Macaé seria o local,
obrigatoriamente, para o exercício das atividades dos docentes aprovados.

O “Grupo dos Pioneiros de Macaé” tinha motivos suficientes para propor que nos futuros editais de concursos fossem explicitados que o
cumprimento da carga horária de trabalho dos docentes e dos técnicos administrativos ocorreria em Macaé e não nas unidades acadêmicas da UFRJ
localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Várias universidades brasileiras, especialmente aquelas localizadas fora das capitais e em regiões metropolitanas
vivenciaram, no início de suas implantações, profundos desgastes decorrentes da ausência de seus docentes em períodos extraclasse. Nestas universidades
pôde ser constatado que seus discentes egressos levavam consigo enorme deficiência na formação acadêmica, com os inexoráveis prejuízos ao exercício
profissional.

A preocupação constante dos pioneiros da UFRJ-Macaé era que os docentes fossem contratados em regime de 40 horas Dedicação Exclusiva,
condição absolutamente fundamental para a formação dos futuros discentes em áreas do saber que necessitam infraestruturas de laboratórios e de
atividades na sociedade. Assim, era absolutamente indispensável que os docentes e técnicos administrativos a serem contratados para atuar na UFRJ-
Macaé desenvolvessem suas atividades no município, conforme explicitado nos editais. Contudo, esta exigência não significava, que os docentes e
técnicos administrativos devessem residir no município de Macaé, mas sim cumprir, neste município, o horário explicitado no termo de outorga de posse
neste município.

As propostas cunhadas e difundidas eram ousadas, desafiadoras e estruturantes de um novo pensar de estruturas acadêmico-pedagógicas e
administrativas para a UFRJ, que nasceria na UFRJ-Macaé e seria por ela experimentada e avaliada, tornando-se referência para as demais Unidades da
UFRJ. Contudo, para que este projeto de uma nova UFRJ, construída a partir da UFRJ-Macaé, alcançasse seus objetivos, um fator era considerado
absolutamente indispensável, que o corpo docente a ser contratado para Macaé, além de sólida formação acadêmica, se caracterizasse: a) pelo elevado
grau de paixão pela vida acadêmica; b) por não temer enfrentar o desafio de participar da construção de novos modelos de universidade e c) estar
consciente do cumprimento integral de sua jornada de trabalho na construção da UFRJ-Macaé.

10.3 UM NOVO CENTRO UNIVERSITÁRIO É PROPOSTO PARA COORDENAR AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E
ADMINISTRATIVAS DA UFRJ EM MACAÉ

Em sua proposta final a “Comissão Especial” recomenda, em 11 de novembro de 2007, de maneira enfática, no item número 10 desta proposta, que
a UFRJ deveria criar um novo Centro Universitário para coordenar as atividades de pesquisa, ensino e extensão, que seriam desenvolvidas em Macaé e
propõe a criação do “Centro Campus da UFRJ/Macaé” e ressalta que este novo centro é condição precípua para que as atividades da UFRJ no município
de Macaé fossem desenvolvidas com sucesso. Segundo a Comissão Especial, o “Centro Campus da UFRJ/Macaé” teria os seguintes objetivos principais:

• Promover maior integração de atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração em Macaé;



• Promover a diminuição das instâncias administrativas/deliberativas em sua organização;
• Tornar mais eficaz a estruturação acadêmica e administrativa do novo “Centro Campus da UFRJ/Macaé” ;
• Tornar mais eficaz a implementação de ações para estreitar a relação do novo “Centro Campus da UFRJ/Macaé” com os poderes municipais da

região e com a iniciativa privada.

A criação do “Centro Campus UFRJ/Macaé”, sob princípios mais contemporâneos, forneceria os princípios norteadores para possíveis
reestruturações, das antigas e não mais adequadas estruturas acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ. Deve ser destacado que, a necessidade de
uma ampla reforma destas estruturas era também o desejo do reitor da UFRJ Professor Aloiso Teixeira, que foi sempre, um árduo defensor de reformas no
estatuto desta universidade, tarefa institucionalmente prioritária e inadiável, que até hoje não conseguiu ser realizada.

O decano do “Centro Campus UFRJ/Macaé” e demais representantes deste centro deveriam ter assento nos diversos colegiados (Conselho
Universitário - CONSUNI, Conselho de Ensino Graduação - CEG e Conselho de Pesquisas e Pós-Graduação - CEPG), nos quais os decanos dos Centros
da UFRJ e seus representantes têm assentos. Esta representação deveria ocorrer a partir do momento em que a proposta de criação fosse aprovada pelo
Conselho Universitário e publicada no Boletim da UFRJ.

O modelo para a organização interna do “Centro Campus UFRJ/Macaé” deveria guardar analogia com a organização dos Centros atuais da UFRJ e
propõe que seja organizado em quatro coordenações:

• Coordenação de Ensino – dirigida pelo Coordenador de Ensino do Centro, envolvendo atividades em nível de graduação e pós-graduação. A
Secretaria Acadêmica Centralizada estará diretamente subordinada à Coordenação de Ensino do Centro.

• Coordenação de Pesquisa – dirigida pelo Coordenador de Pesquisa do Centro;
• Coordenação de Extensão – dirigida pelo Coordenador de Extensão do Centro;
• Coordenação de Administração – dirigida pelo Coordenador de Administração do Centro. Subordinadas a esse setor estariam as Secretarias do

Centro e as atividades de apoio, como biblioteca centralizada, laboratório de informática de graduação, unificado para o Centro, etc. A
Coordenação de Administração será também responsável pela: a) Seção de Pessoal, que acompanhará todas as questões relacionadas à parte
funcional de docentes e técnicos administrativos em educação do “Centro Campus UFRJ/Macaé”; b) Seção de Patrimônio, que acompanhará
todas as atividades relacionadas ao tombamento e a guarda dos bens da UFRJ localizados no campus; c) Seção de manutenção predial; d) Seção
financeira; e) Seção de Protocolo; f) Seção de informática.

Os coordenadores de cada coordenação deveriam ser indicados pelo Decano do “Centro Campus UFRJ/Macaé” e homologados pelo Conselho de
Coordenação do Centro.

No que diz respeito à constituição do corpo do docente do “Centro Campus UFRJ/Macaé” ressaltaram-se os seguintes aspectos:

1º) Os docentes terão regime de trabalho 40 horas em dedicação exclusiva, com obrigatoriedade do cumprimento destas 40 horas no “Centro Campus
UFRJ/Macaé”, a ser definido, inclusive em edital;

2º) A realização dos concursos, especialmente para docentes, serão realizados no município de Macaé, sede do “Centro Campus UFRJ/Macaé”. Este
procedimento foi considerado como de grande relevância para cunhar a identidade da UFRJ em Macaé e a associação do futuro docente ao mesmo e
a Região;

3º) O edital dos concursos para servidores técnico-administrativos em educação terão parágrafos explicitando, de maneira muito clara, o município no
qual as atividades do aprovado serão desenvolvidas e também o novo modelo acadêmico-pedagógico e administrativo do “Centro Campus
UFRJ/Macaé”.

O novo Centro Universitário a ser criado em Macaé poderia ser o berço para o nascimento de Unidades Acadêmicas interdisciplinares e em
conformidade com o Estatuto da UFRJ (Art.37), portanto com a total legitimidade. Assim sendo, o novo Centro Universitário em Macaé nasceria no
contexto mais atualizado de integração de saberes como já ocorre em várias universidades brasileiras, como na Universidade de São Paulo e a
Universidade Estadual de Campinas. Nestas universidades já foram criadas várias Unidades Acadêmicas, sem departamentos, mas sim interdisciplinares,
que no presente estão entre as unidades de maior reconhecimento destas universidades. Também na UFRJ pode-se encontrar bons exemplos de Unidades
Acadêmicas Interdisciplinares, que são detentoras de grande reputação acadêmica e social. Como exemplos podem ser citados: o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Instituto de Bioquímica Médica Professor Leopoldo de Meis (IBqM)
e o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem (CENABIO). A ausência de Departamentos
Universitários nestas Unidades Acadêmicas pode ser considerada como um dos principais fatores facilitadores para a realização de projetos de grande
complexidade e reputação científica com grande alcance social.

A ideia de criar um Centro Universitário em um Campus da UFRJ em Macaé já estava consolidado no âmbito da “Comissão Especial” e entre
alguns componentes da reitoria, contudo, em conversas informais era facilmente constatado que esta proposta era fortemente rejeitada. Vários eram os
argumentos contrários à criação de um Campus em Macaé, que se estendiam desde a disputa por recursos financeiros até mesmo pelo receio de criar algo
novo, “diante de tantos problemas que a UFRJ já tem”. A estratégia adotada para difundir junto ao grande público a intensão da UFRJ de criar um
Campus em Macaé, foi fazer com que esta notícia fosse divulgada por um agente externo a instituição. Assim, através de um dos membros da “Comissão
Especial”, Professor Francisco Esteves, o Jornal do Brasil foi consultado sobre a possibilidade de entrevistar algumas autoridades de Macaé a respeito à
intensão da UFRJ criar um Campus neste munícipio. Em 11 de junho de 2007 foi publicada uma matéria neste jornal, na qual o prefeito do município,
assim como outras autoridades municipais como o presidente da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC) manifestaram, de maneira enfática, o
interesse do município de Macaé em ser a sede de um Campus da UFRJ e também enfatizava as possibilidades de contrapartida do município para o
Campus tornar realidade. Com a publicação da matéria com o título: Macaé: Campus da UFRJ será inaugurado na cidade, foi desconstruído
internamente na UFRJ as maiores barreiras que impediriam o avanço da construção do “Projeto Macaé”, que era a criação do Centro Campus
Macaé/UFRJ e Campus de Macaé (Figura 10.3).



 
Figura 10.3 Matéria publica da no extinto Jornal do Brasil em 11 de julho de 2007 divulga, pela primeira vez, que a UFRJ pretende criar um Campus na cidade de
Macaé. Como a intensão de criar um Campus era pouco conhecida, até a mesmo dentro da UFRJ, era esperado que esta divulgação fosse recebida com muitas ressalvas,
contudo ocorreu o contrário: muitos elogios à iniciativa da UFRJ, fato que facilitou a tramitação do processo de criação do Campus UFRJ-Macaé no Conselho
Universitário da UFRJ.



CAPÍTULO 11
“GRUPO DOS PIONEIROS DE MACAÉ” CRIAM NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E CONSOLIDAM A INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



11.1 AS PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA
UFRJ EM MACAÉ

Além do caminho bem sucedido, percorrido pelo NUPEM/UFRJ ao longo do processo de interiorizar as atividades acadêmicas da UFRJ, várias
foram as motivações para que o diretor da Faculdade de Farmácia, do Instituto de Química, do Instituto de Nutrição e da Escola de Enfermagem Ana
Nery enfrentassem os desafios até a implantação dos respectivos cursos de graduação em Macaé. Uma das principais motivações foi o desejo de
contribuir para que mais cidadãos brasileiros, especialmente do Estado do Rio de Janeiro tivessem acesso ao ensino público de qualidade. O desejo de
criar em Macaé uma “Nova UFRJ”, sem departamentos disciplinares, com ampla integração de docentes, alunos, técnicos administrativos e dos saberes,
além disso com o forte comprometimento com o desenvolvimento social, foi outro importante fator desafiador e estimulante para os docentes visionários
à frente do processo de construção desta “Nova UFRJ”. Docentes este que passaram a formar o denominado “Grupo dos Pioneiros de Macaé”. Para este
grupo a construção de uma “Nova UFRJ” deveria ser a utopia a ser perseguida pela UFRJ em Macaé”.

O “Grupo dos Pioneiros de Macaé”, inicialmente, formado pelos Professores Francisco de Assis Esteves, Maria Fernanda S. Quintela, Carlos
Rangel Rodrigues e Cássia Curan Turci, cresceu e se fortaleceu com a chegada das Professoras Elisabeth Accioly e Glória Valéria da Veiga (Diretora e
Vice Diretora do Instituto de Nutrição), Maria Antonieta Rubio Tyrrell (Diretora da Escola de Enfermagem) e o Professor Antônio José Ledo Alves da
Cunha (Diretor da Faculdade de Medicina). Mais tarde, com a chegada do Professor Erickson Rocha e Almendra (Diretor Escola Politécnica), o “Grupo
dos Pioneiros de Macaé” ficou ainda mais fortalecido. Este grupo de professores passou a ter forte presença nos fóruns de discussões sobre o processo de
interiorização da UFRJ, inclusive com maior participação nas decisões da administração central, no que diz respeito à repartição de recursos financeiros e
humanos de interesse do “Projeto Macaé”. Estes dirigentes universitários, excelentes exemplos de servidores públicos e brasileiros imbuídos de grande
capacidade de empreender e elevado senso de pertencimento à UFRJ, prestaram relevantes serviços à nação brasileira, na medida em que foram os
artífices dos cursos de graduação, que constituíram os fundamentos para a construção de uma nova UFRJ em Macaé (Figura 11.1).

A inserção do chamado “Grupo dos Pioneiros de Macaé”, nas diferentes esferas da administração e nos Colegiados Superiores da UFRJ foi
gradualmente se consolidando o que foi de grande relevância para que a administração central da UFRJ assumisse como prioridade a implantação do
“Projeto Macaé” (como era chamado à época da implantação da UFRJ em Macaé).

A participação do “Grupo dos Pioneiros de Macaé” na implantação da UFRJ-Macaé ficou ainda mais consolidada com a indicação do Professor
Carlos Rangel Rodrigues para a Pró-Reitoria de Finanças e Planejamento, na gestão do reitor Professor Carlos Levi (2011-2015). Como grande
conhecedor da história da UFRJ-Macaé, das suas demandas e das emergências para montagem da estrutura física, o Pró-Reitor Carlos R. Rodrigues foi
muito solícito ao atendimento das demandas vindas de UFRJ-Macaé. Na sua gestão, os docentes que tinham projetos de pesquisa academicamente
fundamentados e aqueles que apresentaram propostas sólidas para a criação de laboratórios de ensino e de pesquisa foram, na sua grande maioria,
atendidos. A gestão do Pró-Reitor Carlos Rangel Rodrigues pode ser considerada um período de muita prosperidade para a UFRJ-Macaé. Neste período
dois fatores positivos atuaram simultaneamente a favor: a existência de recursos, oriundos do Programa de Reestruturação e Expansão das universidades
Federais (REUNI/MEC), o apoio da reitoria sob o comando do Professor Carlos Levi da Conceição e, especialmente, da Pró-Reitoria de Finanças e
Planejamento.

Figura 11.1 O grupo dos “Pioneiros de Macaé” ampliado. Da esquerda para direita: Profs. Carlos R. Rodrigues, Cassia C. Turci, Marly Serzedello (frequentemente
representando o Diretor da Faculdade de Medicina, Prof. Antônio José Ledo), Gloria V. da Veiga, Maria Antonieta R. Tyrrell, Francisco de A. Esteves, Maria Fernanda
S. Quintela. Foto em 26 de setembro de 2009. Foto: Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A união e a elevada capacidade de articulação e de mobilização do “Grupo dos Pioneiros de Macaé” foram estratégicos para romper com as últimas
rígidas barreiras existentes na administração central e nos Colegiados Superiores da UFRJ, contrárias à interiorização da UFRJ em Macaé. Assim sendo,
de maneira gradual, foi possível a implantação das primeiras estruturas administrativas e pedagógicas para dar suporte aos cursos que estavam sendo
programados para Macaé. Neste sentido, merece destaque o importante papel do “Grupo dos Pioneiros” para alocar as primeiras vagas de docentes e de
técnico administrativos para iniciar as atividades nos novos cursos da UFRJ em Macaé.

As demandas por vagas de docentes e de técnicos administrativos da UFRJ-Macaé obedeciam, no início do processo de implantação do “Projeto
Macaé”, aos mesmos critérios utilizados para alocar vagas para as Unidades da UFRJ localizadas na cidade do Rio de Janeiro. O “Projeto Macaé” na
época não estava inserido na estrutura administrativa da UFRJ, era apenas o “desejo de alguns docentes”, conforme frequentemente era mencionado.
Além disso, tinha que concorrer pelas mesmas vagas docentes e de técnicos administrativos que eram demandadas por Unidades Acadêmicas tradicionais
e muito produtivas da UFRJ. Contudo, a elevada capacidade de articulação do “Grupo dos Pioneiros” e os fortes argumentos de que a prioridade do
REUNI-UFRJ, principalmente para a expansão da UFRJ para Macaé, foram decisivos para que as vagas docentes para a UFRJ-Macaé recebessem
tratamento diferenciado.

De grande relevância para o futuro da UFRJ-Macaé foi o acordo firmado entre o “Grupo dos Pioneiros de Macaé” com a reitoria da UFRJ. Segundo



este acordo, as vagas de docentes e técnicos administrativos resultantes de exoneração, falecimento e outros mecanismos administrativos seriam mantidos
na UFRJ-Macaé, como forma de manter a sustentabilidade dos futuros cursos. De acordo com o Professor Aloisio Teixeira, Reitor da UFRJ a eventual
perda de vagas, que na maioria dos casos foram vagas alocadas a partir do REUNI, representaria uma considerável ameaça à sustentabilidade do “Projeto
Macaé”. Esta ação, assim como outras efetivadas pelo Reitor da UFRJ, foram de fundamental relevância para assegurar recursos humanos e materiais
indispensáveis para viabilizar a implantação do “Projeto Macaé”.

11.2 PRINCIPAIS BARREIRAS ENFRENTADAS PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
UFRJ EM MACAÉ

Apesar dos avanços alcançados, o “Grupo dos Pioneiros de Macaé” teve que vencer muitas barreiras dentro da estrutura administrativa da UFRJ
para tornar possível a expansão das atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé, ou seja, tornar efetivo o processo de interiorização. A
principal destas barreiras foi a lenta aceitação da proposta de interiorização e compreensão por parte de muitos setores da administração da UFRJ. As
dificuldades são ainda mais surpreendentes, quando se considera que, o NUPEM/UFRJ, neste período, com treze anos de “interiorização”, já era
reconhecido pela excelência de suas atividades de pesquisa e extensão em Macaé e, que grande parte dos recursos financeiros alocados pelo Ministério da
Educação na UFRJ, tinha como principal motivação a interiorização em Macaé. A inserção das atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ nas
diferentes esferas de sua administração foi uma árdua tarefa, que ainda está para ser concluída.

11.3 LICENCIATURA EM QUÍMICA INAUGURA A EXPANSÃO DA UFRJ EM MACAÉ
Para fazer um breve resgate da história da criação do curso de Licenciatura em Química e posteriormente do Bacharelado em Química da UFRJ-

Macaé é necessário fazermos uma retrospectiva e chegarmos até o final da década de 1980. Neste período era docente na Universidade Federal de Sergipe
(UFS) a Professora Cassia Curan Turci, que atuou no Departamento de Química no período de 1987 a 1990. Com parcos recursos para montar laboratório
de pesquisa e para ministrar aulas práticas, a Professora Cassia C. Turci desenvolveu na UFS projetos pioneiros na área de química inorgânica, no
contexto que atualmente é denominado “Química Verde”. Estes projetos foram desenvolvidos principalmente nos manguezais da cidade de Aracajú, que
se tornou seu Laboratório natural.

No período em que esteve na UFS colheu sólida experiência na área de Química Analítica e de Extensão Universitária. Toda a bagagem acumulada
na UFS foi trazida em 1991 para a UFRJ, onde ingressou no Instituto de Química. Nesta Unidade, criou novos e inovadores projetos de pesquisa, ensino e
de extensão que promoveram consideráveis contribuições ao desenvolvimento do Instituto de Química. As experiências constituíram a base para realizar
novos sonhos. Segundo a Professora Cassia C. Turci:

“No ano de 2006, durante a inauguração das novas instalações do Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ), recebi um convite
do Prof. Francisco Esteves para iniciar um curso de Química em um novo Campus da UFRJ, que estava para ser criado em Macaé”.

Este foi um dos principais pontos de partida para despertar na Prof.ª Cassia C. Turci o sonho de unir as experiências acumuladas na UFS e na UFRJ
e criar um curso de Licenciatura em Química em Macaé. De acordo com a pesquisadora foi uma oportunidade ímpar de “contribuir para desenvolver no
interior novos modelos científicos, pedagógicos e administrativos, capazes de auxiliar na formulação de políticas e ações voltadas à promoção do
desenvolvimento humano” (Cassia C. Turci, comunicação pessoal). Outro elemento estimulador para a criação do curso de Licenciatura em Química de
Macaé foi o apoio do Instituto de Química, ao disponibilizar seu Corpo Técnico e a infraestrutura, para elaborar os editais e a organização dos concursos
para selecionar os primeiros professores para Química da UFRJ-Macaé, os quais iriam atuar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e,
posteriormente, no curso de Bacharelado em Química.

Segundo a Professora Cássia C. Turci, a Professora Iracema Takase foi uma das principais aliadas para vencer as barreiras dentro do Instituto de
Química, assim como nos Órgãos Colegiados Superiores da UFRJ à criação do curso de Licenciatura em Química. A parceria com a Professora Iracema
Takase e com outros docentes do Instituto de Química possibilitaram vencer as resistências ao novo que se realizava em Macaé. Assim sendo, depois de
uma longa caminhada o curso de Licenciatura em Química em Macaé teve seu início em 2008 (Figura 11.2).

Durante o período de implantação do curso de Licenciatura em Química as Professoras Cássia C. Turci e Iracena Takase estavam presentes,
semanalmente em Macaé ministrando aulas e orientado e ajudando a primeira coordenadora a Professora Juliana Milanez na implantação do curso e no
acolhimento aos alunos da primeira turma. Deve ser ressaltado a importância da comissão, composta por membros da Pró-Reitoria de Graduação,
especialmente o Superintendente Acadêmico, Professor Eduardo Mach e a direção do Instituto de Biologia, que já tinha criado o curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, pela ajuda no acompanhamento, na orientação e no fornecimento do suporte necessário à implantação do curso de Licenciatura em
Química na UFRJ-Macaé (Cassia C. Turci, comunicação pessoal).

 
Figura 11.2 Foto à esquerda: Uma das várias reuniões coordenadas pela Professora Cássia Curan Turci para viabilizar a criação da Licenciatura em Química na UFRJ-
Macaé Da esquerda para direita: Prof. Francisco A. Esteves (Diretor NUPEM/UFRJ), Prof. José R. Meyer (Pró-Reitor de Graduação), Prof.ª Margaretha van Weerelt
(Coord. Ensino do Inst. Biologia), Prof.ª Cassia C. Turci (Diretora Inst. Química) e Prof. Ricardo Biccas (Inst. Química UFRJ). Foto Abril 2006. Foto à direita: Reunião
do “Colegiado de Graduação” da UFRJ-Macaé com a participação dos coordenadores de curso e de alguns professores recém empossados. Sentada à direita, Prof.ª
Iracema Takase, que juntamente com a Cássia Curan Turci foi uma das principais artífices da criação da Licenciatura em Química na UFRJ-Macaé. Foto Junho 2009
Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A implantação do curso de Licenciatura em Química, tanto na parte administrativa, quanto acadêmica, teve na sua primeira coordenadora,
Professora Juliana Milanez, uma grande aliada. Seu espírito empreendedor possibilitou, como recém-doutora e recém-empossada na UFRJ, enfrentar o
desafio de implantar o curso com poucos recursos materiais. A implantação de um curso de Licenciatura em Química, que requer uma infraestrutura
qualificada para possibilitar boa formação aos alunos não é uma tarefa fácil, especialmente dentro de uma estrutura em fase de construção física e
acadêmica. Desta maneira, a jovem coordenadora, abdicando de seus projetos pessoais e científicos fundamentais para a progressão na sua carreira, se
debruçou na missão de contribuir para a construção de uma UFRJ-Macaé com qualidade acadêmica.



A Figura 11.3 demonstra um bom exemplo do resultado da participação da Professora Cassia C. Turci na implantação do curso de Licenciatura em
Química na UFRJ-Macaé. Um dos laboratórios de aulas práticas do NUPEM/UFRJ foi reformado e adaptado com recursos do Instituto de Química da
UFRJ para receber aulas de química dos Cursos de Licenciatura em Química e Farmácia.

Figura 11.3 Professor Chaquip Daher Netto ministra uma das primeiras aulas Práticas do Curso de Farmácia: Química Orgânica Experimental 1, ingressantes segundo
semestre 2008. Na fase de implantação dos cursos de Farmácia e de Licenciatura em Química as aulas práticas eram ministradas nos laboratórios do NUPEM/UFRJ.
Foto setembro 2009. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

11.4 IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE FARMÁCIA: EXEMPLO DE SUPERAÇÃO DE DESAFIOS
A criação de cursos de graduação com as características do Curso de Farmácia não é uma tarefa trivial. Para formar bons profissionais nesta área do

conhecimento, há necessidade de boa estrutura de laboratórios, equipamentos e materiais. Na região Norte Fluminense praticamente inexistiam cursos de
nível superior, especialmente de universidades públicas, que possibilitassem a formação, em Farmácia. Quem desejasse formação na área tinha que buscar
sua qualificação fora desta região, como foi o caso do Professor Carlos Rangel Rodrigues, um dos integrantes do grupo dos “Pioneiros de Macaé”. O
Professor Carlos Rangel Rodrigues fora obrigado a tomar a difícil decisão de abandonar sua cidade natal, Campos dos Goytacazes, no final da década de
1980 para estudar Farmácia na UFRJ Campus Fundão. Após sua graduação iniciou a construção de uma sólida carreira acadêmica, que possibilitou seu
ingresso, no ano de 1995, no cargo de Professor Adjunto da Faculdade de Farmácia da UFRJ, onde atua como Professor Titular, tendo chegado ao cargo
de diretor da Faculdade de Farmácia.

A conjugação da experiência pessoal de ter migrado para a capital para realizar seus sonhos acadêmicos e a sólida experiência acadêmica e
administrativa, possibilitou que o Professor Carlos Rangel Rodrigues liderasse, com muita maestria, a concepção e a implantação do Curso de Farmácia
na UFRJ-Macaé. Segundo o Professor Carlos Rangel Rodrigues pelo fato da UFRJ não ter experiência no processo de interiorização, foi necessário um
grande processo de articulação interna para que o Curso de Farmácia na UFRJ-Macaé fosse aprovado nas diferentes instâncias da instituição.

O Professor Carlos Rangel Rodrigues foi o principal articulador para alocação das primeiras vagas docentes para atender o Curso de Farmácia e
também foi vigoroso defensor da proposta de que o quadro de docentes da UFRJ-Macaé deveria ser composto, primordialmente, por professores doutores
e que estes necessariamente deveriam “residir no município de Macaé”. No contexto desta proposta foi realizado, em maio de 2008, na Faculdade de
Farmácia da UFRJ o primeiro concurso docente efetivo para a UFRJ-Macaé, que selecionou a Professora Samantha Monteiro Martins. A docente teve a
missão de ser a primeira coordenadora do Curso de Farmácia, que estava nascendo no mesmo período em que ocorria sua posse como docente da UFRJ.
Ao chegar a Macaé, a Professora Samantha Martins encontrou os professores substitutos: Prof. Jorge Moraes e Prof.ª Magdalena Rennó como os únicos
professores do Curso de Farmácia. No ano seguinte mais seis docentes: Michelle Frazão Muzitano, Edison Luis S. Carvalho, Ana Lucia V. Villa, Ivana C.
R. Leal, Fabíola D. Rocha e Glaucia Slana, foram contratados, e que juntamente com a Professora Samantha M. Martins iniciaram a implantação do
Curso de Farmácia. Certamente a Professora Samantha M. Martins pode olhar para trás e concluir como foi relevante sua contribuição naquele momento
tão crucial da implantação do Curso de Farmácia da UFRJ-Macaé.

De acordo com o Professor Carlos Rangel Rodrigues, a experiência acumulada na gestão pedagógica e administrativa das Unidades mães, por
exemplo, da Faculdade de Farmácia deve ser considerada como um recurso que deve ser explorado para construir novos modelos de ensino de Farmácia e
de formação de profissionais na UFRJ-Macaé. Em outras palavras, a construção do futuro Curso de Farmácia na UFRJ-Macaé poderia iniciar a partir de
bases sólidas já disponíveis na Faculdade de Farmácia da UFRJ na cidade do Rio Janeiro, incorporando novas abordagens e novos métodos trazidos pelos
docentes e técnicos administrativos formados em diferentes escolas científicas na área de Farmácia do Brasil.

11.5 INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO CRIA CURSO DE NUTRIÇÃO NA UFRJ-MACAÉ
A criação do Curso de Nutrição partiu da necessidade de contribuir para a inclusão social, por meio do maior acesso a uma educação de qualidade e

comprometida com a sociedade, que sempre permeou as ações do Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) da UFRJ na formação de recursos
humanos (E. Accioly, com. pessoal). A criação do Curso de Nutrição na UFRJ-Macaé somente foi possível graças à dedicação e ao forte
comprometimento institucional das Professoras Elisabeth Accioly e Glória V. da Veiga, à época diretora e vice-diretora do Instituto de Nutrição Josué de
Castro, respectivamente. Sem suas efetivas participações e a considerável capacidade de articular parcerias dentro e fora do INJC não teria sido possível
vencer as diferentes barreiras, que tiveram de ser enfrentadas para a criação do Curso de Nutrição da UFRJ em Macaé (Figura 11.4).

Segundo a Professora Elisabeth Accioly, o potencial na área de alimentação coletiva, incluindo a oferta de refeições para trabalhadores embarcados,
considerando-se as características da economia da região, que tem como base a economia do petróleo e as demandas crescentes para assistência
nutricional a grupos populacionais, foram alguns dos principais elementos motivadores para a proposição de implantação do Curso de Nutrição.

Uma das maiores preocupações do Colegiado do Instituto de Nutrição Josué de Castro era a de que o curso a ser criado em Macaé oferecesse
formação aos futuros discentes com a qualidade equivalente àquela proporcionada ao alunado do Campus Fundão. Como forma de assegurar este
compromisso, a Congregação do Instituto de Nutrição Josué de Castro criou uma comissão de professores, composta pelos docentes mais experientes de
seu quadro, que juntamente com a primeira coordenadora, Professora Beatriz Gonçalves Ribeiro, assumiu a missão de acompanhar a instalação do Curso
de Nutrição em Macaé.

A primeira turma do Curso de Nutrição ingressou no segundo semestre de 2009, com dezoito alunos e os primeiros docentes concursados para
assegurar a manutenção acadêmica e administrativa deste curso foram respectivamente: Amábela de Avelar Cordeiro, Jane de Carlo Santana Capelli,



Kelse Tibau de Albuquerque e Priscila Vieira Pontes. Este grupo foi acolhido pela Professora Beatriz G. Ribeiro, macaense de nascimento e docente do
INJC, que se transferiu para a UFRJ-Macaé e assumiu a tarefa de coordenar o Curso de Nutrição.

O Curso de Nutrição na sua fase de implantação exigiu enorme dedicação e iniciativa da coordenação, além de ter demandado de suas principais
idealizadoras: professora Elisabeth Accioly e Glória V. da Veiga grande conhecimento da estrutura administrativa e acadêmica da UFRJ para viabilizar a
montagem dos primeiros laboratórios didáticos. À primeira coordenação coube a tarefa de assumir a responsabilidade de implantar currículo novo e
coordenar a integração da estrutura curricular dos cursos de nutrição, medicina e enfermagem e obstetrícia em Macaé. O modelo de integração, inédito na
UFRJ, foi uma excelente tentativa de integrar áreas de atuação profissional e afins, com consideráveis benefícios para a formação dos futuros
profissionais, além de proporcionar a racionalização de uso dos recursos humanos e materiais.

Figura 11.4 Uma das várias reuniões para discutir a implantação do Curso de Nutrição na UFRJ-Macaé. Da esquerda para direita: Prof. Carlos Rangel Rodrigues
(Diretor Faculdade Farmácia), Prof.ª Maria Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia), Prof.ª Belkis Valdman (Pró-Reitora de Graduação) e Prof.ª
Elisabeth Accioly (Diretora do Instituto de Nutrição). Foto feita em 25 de abril de 2008. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

11.6 CRIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA: TRADIÇÃO E EXCELÊNCIA ACADÊMICA DA
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY CHEGA À MACAÉ:

A Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), criada no ano de 1923, foi a primeira Escola de Enfermagem do Brasil. Na época de sua criação
denominava-se “Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde” e, posteriormente, “Escola de Enfermeiras D. Anna Néry”. A incorporação
da EEAN à Universidade do Brasil, atual UFRJ, ocorreu no ano de 1937.

A fundação da EEAN foi uma das inciativas do grande cientista e eminente sanitarista brasileiro Carlos Chagas e graças aos esforços das
enfermeiras americanas que integraram a Missão Técnica de Cooperação para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, chefiada pela Sra. Ethel O.
Parson (Maria A. R. Tyrrell, com. pessoal).

Segundo a professora Maria Antonieta Rubio Tyrrell, em quase um século de existência a Escola de Enfermagem Anna Nery registra um papel
histórico-social de vanguarda, de expansão e de desenvolvimento da enfermagem brasileira; destacando-se, dentre outras, a criação da Associação
Brasileira de Enfermeiras Diplomadas (1926), atualmente Associação Brasileira de Enfermagem, a criação de novas escolas de enfermagem, a
organização de hospitais e centros de saúde, formação e qualificação de enfermeiros especialistas, mestres, doutores e em programas de pós-doutorado,
em todas as regiões do país e na perspectiva de Cooperação Técnica e Científico-Cultural em alguns países da América Latina (Argentina, Colômbia,
México, Peru) e da África (Angola e Moçambique).

A iniciativa da UFRJ em criar o Curso de Enfermagem e Obstetrícia em Macaé expressa o perfil da Escola de Enfermagem Anna Nery nas suas
dimensões histórica, político social e pedagógica no país levando ao efetivo engajamento no movimento nacional de interiorização da Educação Superior,
objetivando a formação de profissionais de Enfermagem requeridos pela sociedade brasileira (M. A. R. Tyrrell, com. pessoal). Para a principal
articuladora da criação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ em Macaé Professora Maria A. R. Tyrrell, a experiência acumulada ao longo de
várias décadas pela EEAN, poderá ser ainda mais ampliada e trazer melhores benefícios para a sociedade brasileira, se as suas atividades acadêmicas
forem desenvolvidas de maneira integrada e articulada com outras áreas do saber, especialmente aquelas que fazem parte das chamadas ciências da saúde.
Assim, imbuída do desejo de conciliar a grande experiência da EEAN com o novo modelo de formação de recursos humanos, fortemente embasado na
integração das diferentes áreas das ciências da saúde, a Professora Maria A. R. Tyrrell, exímia articuladora, buscou parcerias dentro da própria EEAN e
em outras Unidades acadêmicas da UFRJ, ultrapassando gradativamente várias barreiras impostas pelo modelo do novo e pela burocracia acadêmica até
realizar seu sonho de criar o Curso de Enfermagem e Obstetrícia em Macaé (Figura 11.5).

De acordo com a Professora M.A. R. Tyrrell:

“As principais dificuldades encontradas na UFRJ para a criação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia em Macaé abrangem quatro pontos
fundamentais: desconhecimento da filosofia do Projeto REUNI pela UFRJ e dentro da própria EEAN; Falta de clareza na oferta de recursos humanos e
materiais para concretização do desenvolvimento do projeto curricular; ausência de diagnóstico das necessidades de formação profissional na região
onde iríamos nos instalar; Carência de campos de prática e laboratórios que suprissem a necessidade de cumprimento dos estágios obrigatórios
inerentes aos planos de estudos” (com. pessoal).

Aprovado pelos Colegiados Superiores da UFRJ, o Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ em Macaé teve início no segundo semestre de
2009 com vinte alunos. A primeira coordenação foi exercida pela Professora Glaucia Valente Valadares, que como egressa da EEAN, trouxe na sua



bagagem acadêmica a experiência e o sonho de fazer a interiorização do ensino superior com qualidade e comprometimento com as demandas da
sociedade. Para enfrentar a enorme empreitada que representou a implantação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ em Macaé a Professora
Glaucia V. Valadares contou com a indispensável ajuda dos primeiros docentes concursados para atuar no curso de enfermagem: Tadeu Lessa, Juliana
Pontes, Roberta de Lima, Roberta Coutinho, Glaucia Formozo e Patrícia Siqueira.

A excelente integração entre a Coordenação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ-Macaé, que tinha à frente a Professora Gláucia
Valadares, e na Direção da EEAN, a Professora Maria Antonieta R. Tyrrell, com a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé foi o ponto estratégico para
facilitar a inserção de professores e alunos no atendimento ao usuário no Sistema Único de Saúde, tanto na Rede Municipal, quanto na Rede Estadual,
compreendendo cenários diversificados de prática na atenção primária à saúde, hospitalar e beneficente. O Curso de Enfermagem e Obstetrícia se
fortaleceu através da união de esforços de seu corpo social.

 
Figura 11.5 Foto à esquerda: Professora Maria Antonieta R. Tyrrell (Diretora da Escola de Enfermagem da UFRJ) ao centro, apresenta detalhes sobre a proposta de
criação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia na UFRJ-Macaé para Vice-Diretora do Instituto de Nutrição (Prof.ª a Gloria V. da Veiga) e para o Professor Francisco de
A. Esteves (Diretor do NUPEM/UFRJ). Foto junho 2008. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ. Foto à direita: Professora Maria Antonieta R. Tyrrell (Diretora da
Escola de Enfermagem da UFRJ), Professoras do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ-Macaé: Glaucia V. Valadares (Primeira Coordenadora), Juliana Pontes
(Vice Coordenadora) e Patrícia Regina A. de Siqueira (Coordenadora Estágios). Foto Setembro 2009. G. V. Valadares.

11.7 CRIAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DA UFRJ EM MACAÉ: UM GRANDE DESAFIO
O berço do Curso de Medicina em Macaé foi a Faculdade de Medicina da UFRJ, uma faculdade centenária, criada pelo príncipe regente D. João,

por Carta Régia, no ano de 1808. Destaca-se que até então os colonizadores portugueses, ao contrário dos colonizadores espanhóis, adotavam a política de
não permitir a criação de universidades em suas colônias. A Faculdade de Medicina funcionou como uma escola isolada até o ano de 1920, quando foi
incorporada pela recém-criada Universidade do Rio de Janeiro. Em 1937, com a criação da Universidade do Brasil, passa a se chamar Faculdade Nacional
de Medicina. No ano de 1965, a Universidade do Brasil passou a ser denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ao longo de mais de dois séculos de atividades a Faculdade de Medicina da UFRJ criou vários cursos de graduação e de pós-graduação, criou
laboratórios e centros de pesquisas, muitos dos quais pioneiros no Brasil. A Faculdade de Medicina é referência em muitas áreas da saúde, não só no
Brasil, mas também na América Latina.

Segundo o Professor Antônio José Ledo Alves da Cunha, ex-diretor da Faculdade de Medicina e um dos principais idealizadores do Curso de
Medicina da UFRJ em Macaé, a história mostra que o último Curso de Medicina de uma universidade pública no Estado do Rio de Janeiro foi o curso da
Faculdade de Ciências Médicas, criado em 1936, na antiga Universidade do Estado da Guanabara (UEG), atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Desta maneira torna-se evidente a grande carência de cursos de medicina de qualidade, especialmente fora da região metropolitana da cidade do
Rio de Janeiro. Os poucos cursos de medicina que foram criados nas últimas décadas em vários estados brasileiros, inclusive no Rio de Janeiro, foram na
sua grande maioria, iniciativas de universidades particulares (geralmente ligadas a grandes empresas de ensino), com qualidade de ensino e critérios de
admissão de seus alunos pouco rigorosos, como tem sido noticiado, com frequência, pela mídia nacional.

Para a criação do Curso de Medicina da UFRJ em Macaé várias parcerias foram construídas na esfera municipal e federal. Uma das principais
parcerias pró-criação do Curso de Medicina da UFRJ no município de Macaé foi aquela estabelecida com o prefeito Sr. Riverton Mussi, que se empenhou
pessoalmente para viabilizar infraestrutura e equipamentos, no munícipio de Macaé, como também se prontificou a promover ações junto ao governo
federal para viabilizar a instalação do Curso de Medicina em Macaé (Figura 11.6).



Figura 11.6 Delegação da Prefeitura Macaé e da UFRJ têm audiência conjunta no MEC. Foto Esquerda Sr. Riverton Mussi, Prefeito de Macaé (braços cruzados), a sua
direita: Prof. Francisco A. Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ, Prof.ª Cassia C. Turci, Diretora do Instituto de Química e Joelson Tavares, Presidente da FUNEMAC. A
esquerda do Prefeito de Macaé seu Assessor. Foto a Direita: Prefeito da Macaé cumprimenta Secretária do Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci. Ao
fundo: Reitor da UFRJ, Prof. Aloisio Teixeira. Fotos em 2 de novembro de 2008. Arquivo Laboratório Limnologia UFRJ.

A participação do governo municipal na criação do Curso de Medicina da UFRJ no município de Macaé representava uma política pública de
grande repercussão social, que traria num futuro próximo, segundo palavras do prefeito, enormes benefícios para a sociedade macaense e brasileira. Para
tanto o governo municipal colocou parte considerável de sua equipe à disposição para viabilizar a instalação do Curso de Medicina no município. Assim,
no contexto de incentivar a melhoria da saúde municipal, o prefeito Riverton Mussi participou de reuniões na sede da UFRJ na cidade do Rio Janeiro e
quando não era possível estar presente, enviava a vice-prefeita, Marilena Garcia, para representar o município. A Vice-Prefeita, professora da rede
municipal, era conhecedora da necessidade de universidades públicas no município. Além disso, era uma liderança política local e regional de grande
respeitabilidade. Ao longo das negociações entre a Prefeitura de Macaé e a UFRJ, a Professora Marilena Garcia, estabeleceu fortes vínculos de amizade e
respeito com vários dirigentes da UFRJ que se constituíram numa base para fortalecimento das relações institucionais, responsáveis pelos consideráveis
avanços alcançados no processo de implantação da UFRJ em Macaé (Figura 11.7).

Figura 11.7 Algumas das várias reuniões realizadas entre a Prefeitura e a reitoria da UFRJ para viabilizar a criação do Curso de Medicina da UFRJ em Macaé. Foto:
Esquerda: Reitor Prof. Aloisio Teixeira, Vice Prefeita de Macaé Prof.ª Marilena Garcia e a Pró-reitora de Graduação da UFRJ, Prof.ª Belkis Valdman-Foto em 1 de
junho de 2009. Foto: Direita: D esquerda para direita: Diretor do NUPEM/UFRJ, Prof. Francisco de A. Esteves, Superintendente da Pró-Reitoria de Graduação Prof.
Eduardo Mach, Vice- Prefeita de Macaé Prof.ª Marilena Garcia, Reitor da UFRJ, Prof. Aloisio Teixeira e Presidente da FUNEMAC, Prof. Joelson Tavares. Foto em
dezembro de 2009. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Várias foram as barreiras enfrentadas dentro e fora da UFRJ até a criação do Curso de Medicina em Macaé. Dentro da UFRJ a principal barreira foi
mais uma vez o conservadorismo institucional, que desde o início foi refratário à proposta pedagógica que se pretendia implementar no futuro Curso de
Medicina em Macaé. A proposta era voltada a formação de médicos com conhecimentos sobre a medicina familiar. Para tanto, na formação profissional,
as ciências da saúde deveriam estar integradas desde o início da formação do futuro profissional (Vera Halfoun, comunicação pessoal). Nesta nova
abordagem de formação médica na UFRJ de Macaé fazia-se necessário que os saberes das ciências médicas, da nutrição e da enfermagem fossem
ministradas de maneira integradas, ou seja, os alunos dos cursos de medicina, nutrição e enfermagem participariam do maior número possível de
disciplinas no mesmo ambiente pedagógico (Figura 11.8)

Figura 11.8 Diretor da Faculdade de Medicina (Professor Antônio José Ledo), em reunião com a Diretora da Escola de Enfermagem (Professora Maria Antonieta Rubio
Tyrrell), ao centro e a Diretora do Instituto de Nutrição (Professora Elisabeth Accioly), com objetivo de discutir a integração entre os curso de Medicina, Enfermagem e
Nutrição na UFRJ-Macaé. Foto em 21 de setembro de 2012. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Mesmo enfrentando fortes resistências à implantação de um Curso de Medicina focado na Saúde da Família, a Congregação da Faculdade de



Medicina aprovou a sua criação. Contudo, a deliberação se baseou no fato de que o Curso de Medicina da UFRJ em Macaé seria uma nova turma da
Faculdade de Medicina, diferenciada, apenas, pelo fato de que teria sua sede no município de Macaé. Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto aprovado e
posteriormente acompanhar o processo de implantação do Curso de Medicina da UFRJ em Macaé, a Congregação da Faculdade de Medicina criou uma
comissão composta por docentes de várias áreas médicas.

Segundo o professor Antônio J. L. A. da Cunha, em função de questões normativas da Lei que criou o Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), o MEC entendeu que o Curso de Medicina da UFRJ em Macaé, não deveria permanecer sob a responsabilidade da
Faculdade de Medicina. Esta normativa do MEC contrariou diretamente a decisão do Colegiado da Faculdade de Medicina, fato que desestimulou a
participação de vários professores altamente qualificados que poderiam contribuir decisivamente para a implantação do Curso de Medicina da UFRJ em
Macaé.

Outro obstáculo que teve de ser enfrentado para a criação do Curso de Medicina da UFRJ em Macaé foi o fato do Ministério da Educação não ter
liberado as vagas docentes no prazo previsto para que os concursos fossem realizados antes do curso se iniciar. A demora na liberação das vagas docentes
resultou em consideráveis prejuízos, pois o curso teve de iniciar sem docentes médicos em número e em especialidades médicas suficientes para iniciar as
atividades acadêmicas. Este fato resultou em várias manifestações dos alunos da primeira turma, que diziam que o Curso de Medicina da UFRJ em Macaé
“iria formar médicos, sem ter tido aulas com médicos”. Além disso, se fazia necessário o treinamento dos futuros docentes que iriam atuar no curso, visto
que o Curso de Medicina da UFRJ em Macaé se caracterizava por possuir uma proposta pedagógicas inovadora. Nesta proposta a inserção social do
futuro egresso era um das metas centrais, para tanto a comissão nomeado pela Congregação da Faculdade de Medicina entendia que se fazia necessário
que o futuro docente do curso de Macaé recebesse um treinamento que o qualificasse para o novo modelo pedagógico.

No segundo semestre de 2009 se inicia o Curso de Medicina da UFRJ em Macaé com uma turma de 30 alunos. A primeira coordenadora foi a
Professora Marly Aguiar Serzedello, que após longa permanência na Faculdade Medicina da UFRJ campus Fundão se transferiu para Macaé com a
importante missão de implantar o Curso de Medicina. Uma das primeiras tarefas da Professora Marly A. Serzedello foi organizar um curso para treinar os
futuros professores (Figura 11.9).

Para ministrar o curso de treinamento dos professores, a Faculdade de Medicina contou com a importante contribuição do Núcleo de Tecnologia
para Saúde (NUTES/UFRJ), do Centro de Ciências da Saúde (CCS) que enviou a Macaé uma equipe de experientes professores sob a coordenação da
Professora Victoria Maria Brant Ribeiro Machado. Ao contrário do que havia sido planejado pela Faculdade de Medicina, a participação dos docentes no
curso preparatório foi majoritariamente de professores da Área Básica da Saúde (bioquímicos, biofísicos, embriologistas, entre outros) e alguns docentes
dos cursos de Enfermagem e Obstetrícia e Nutrição. Os professores haviam sido concursados para ministrar disciplinas em outros cursos previamente
instalados pela UFRJ em Macaé e que se dispuseram a participar também do Curso de Medicina. Entre os participantes do curso, poucos eram docentes
concursados da área profissionalizante do Curso de Medicina, visto que os concursos para algumas especialidades ainda estavam em andamento. Entre
estes se destacam: Erotildes Maria Leal, Paulo Xavier de Mendonça, Analúcia Maranhão, Uliana Pontes Vieira e Karla Santa Cruz Coelho.

O curso de formação dos futuros docentes ao Curso de Medicina da UFRJ tinha uma proposta ousada e em especial, inovadora, no contexto
pedagógico dos cursos de graduação da UFRJ. A formação dos docentes visava abordar o método: Aprendizagem Baseada em Problemas ou ABP,
conhecido no idioma inglês como Problem Based Learning (PBL). A proposta dos idealizadores do Curso de Medicina da UFRJ em Macaé partia do
princípio de que os alunos, já no primeiro semestre vivenciassem e praticassem a interdisciplinaridade. Para tanto, alunos e docentes dos cursos de
medicina, enfermagem e nutrição através da Aprendizagem Baseada em Problemas, participariam de atividades conjuntas. Esta metodologia de ensino
traz a essência da interdisciplinaridade para a sala de aula, com enormes benefícios à formação dos profissionais da área da saúde (Victória Maria B. R.
Machado, com. pessoal).

Figura 11.9 Reunião para discutir detalhes do curso de treinamento para futuros professores do Curso de Medicina da UFRJ-Macaé em um dos quiosques localizados
em frente ao Centro de Ciências da Saúde. Da esquerda para direita: Professoras Victoria Maria B. R. Machado, Vera Lucia R. C. Halfoun, Professor Antônio José L. A.
da Cunha, Professora Marly A. Serzedello e Professor Francisco A. Esteves. Foto feita em Março 2010. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

11.8 CHEGAM A MACAÉ OS CURSOS DE ENGENHARIA DA UFRJ
A criação dos cursos de Engenharia Civil, Mecânica e de Produção da UFRJ em Macaé foi o resultado de um grande esforço de vários docentes,

que conduziram no âmbito da Escola Politécnica um longo e complexo processo acadêmico e administrativo, caracterizado por discussões que envolviam
a pergunta: “é oportuno a Escola Politécnica se interiorizar?”. Dentre os docentes da Escola Politécnica que mais se empenharam na fase inicial do
processo de criação dos cursos de engenharia em Macaé, destacam-se os Professores Fernando Amorim, Sidney Lianza e Walter I. Suemitsu. Nos anos de



2006 e 2007, o Professor Sidney Lianza defendeu junto à congregação da Escola Politécnica a proposta de criação de um Curso de Engenharia de
Produção em Macaé. A proposta tinha seu embasamento na sólida experiência dos Professores Sidney Lianza, Fernando Amorim e Walter I. Suemitsu,
forjada através da coordenação de projetos de pesquisa, ensino e especialmente de extensão, os quais envolviam diretamente a comunidade de pescadores
de Macaé e região. Dentre estes projetos se destacam: UFRJ-Mar, PAPESCA e Escola Municipal de Pescadores.

O Projeto UFRJ-Mar, idealizado e conduzido pelo professor da Escola Politécnica Fernando Amorim, até o seu falecimento, no ano de 2012, estava,
inicialmente, ligado ao Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica e mais recentemente ao Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento
Social (NIDES). O projeto teve como objetivo principal estender à comunidade os conhecimentos gerados nos laboratórios das Unidades dos diferentes
Centros Acadêmicos da UFRJ. O Projeto UFRJ-Mar é exemplo de projeto de grande capacidade de inovação e de transformação social, tendo percorrido
várias cidades do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Os agentes de coordenação das atividades são alunos de diferentes cursos da UFRJ, supervisionados
pelos professores da instituição. Em Macaé o Projeto UFRJ-Mar já teve várias edições, das quais participaram milhares de cidadãos em várias atividades,
que compreenderam desde as artes cênicas, dança, escultura, literatura e cinema, até atividades voltadas à cadeia produtiva da pesca, como construção de
barcos, técnicas de navegação e de beneficiamento do pescado. Segundo Oliveira (2009) o Professor Fernando Amorim se referia ao UFRJ-Mar como um
vetor de interiorização da UFRJ. Além de seu relevante papel na integração da UFRJ com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, o projeto UFRJ-Mar
tem enorme contribuição para integrar alunos, técnicos administrativos e docentes de Unidades Acadêmicas de diferentes Centros Universitários da
UFRJ.

O Projeto de Pesquisa Ação na Cadeia Produtiva da Pesca (PAPESCA) foi fundado pelo Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC) em 2004 e
está vinculado ao Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica e ao Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES) e à
Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Em Macaé tem desenvolvido oficinas com a indagação: “Macaé: Embarcações, Pesca e Meio Ambiente. Qual é o
problema?” Destas oficinas já saíram várias ações de grande relevância social como: a primeira proposta de projeto sistematizado com diagnóstico
participativo sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva e da produção e comercialização de embarcações de pesca em Macaé, além da motivação para
criar o curso de engenharia de produção, que posteriormente, se desdobrou na criação dos cursos de engenharia civil e engenharia mecânica na UFRJ-
Macaé.

A experiência realizada pelos participantes do PAPESCA e do NIDES, quando estavam como representantes da UFRJ, à frente da gestão da Escola
Municipal de Pescadores de Macaé, foram de grande importância na concepção do projeto (ver Capítulo 6), assim como para construir as parcerias
necessárias dentro da UFRJ e no município de Macaé, para apoiar a criação dos cursos de engenharia em Macaé. Segundo o Professor Sidney Lianza a
Escola Municipal de Pescadores de Macaé foi uma verdadeira “usina” de ideias e de geração de excelentes possibilidades para formar os alunos da UFRJ
que atuavam como professores nesta escola e também para os alunos da rede municipal de ensino de Macaé (com. pessoal).

Certamente o Projeto UFRJ-Mar, o Projeto PAPESCA e o Projeto da Escola Municipal de Pescadores, seguindo a estrada bem pavimentada pelo
NUPEM/UFRJ com experiências socioambientais, ajudaram a construir os sólidos fundamentos para impulsionar o movimento pró-interiorização da
UFRJ que começava a germinar nos laboratórios e na mente de alguns sonhadores da UFRJ. Dentre estes se encontravam os Professores Fernando
Amorim e Sidney Lianza, que sonharam e lutaram para interiorizar a Escola Politécnica da UFRJ em Macaé, numa época em que era arriscado até
mencionar a expressão “interiorização da UFRJ”. Assim, é possível afirmar, que a interiorização dos cursos de engenharia teve sua gênese nas atividades
de extensão, que foram desenvolvidas em Macaé por alguns poucos docentes da Escola Politécnica. A constatação evidencia de maneira eloquente que as
atividades de extensão são estratégicas para que as universidades, especialmente as públicas, cumpram a missão de promover desenvolvimento regional, e
consequentemente melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

O primeiro passo empreendido no âmbito da Escola Politécnica para a criação dos cursos de engenharia em Macaé foi a designação, pelo diretor
Professor Ericksson Rocha e Almendra, para que o professor Heitor Cauliraux presidisse uma comissão com o objetivo principal de avaliar a viabilidade
da proposta do Professor Sydnei Lianza. A comissão teve dificuldades para concluir seus trabalhos, e o presidente quando entrevistado sobre a referida
comissão se manifestou:

“A criação dos demais cursos em Macaé foi um movimento arriscado das outras Unidades da UFRJ, que talvez tenham maior propensão ao risco
do que a Escola Politécnica” (Oliveira, 2009).

Segundo Oliveira (2009), ao entrevistar o Professor Ericksson Rocha e Almendra este menciona que “não é contra a interiorização em si, mas sim
da interiorização da UFRJ, pois esta não é a vocação da instituição”.

As discussões sobre a interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito de uma Unidade Acadêmica como a Escola Politécnica
com mais de dois séculos de existência, além disso, como o seu diretor Professor Erickson R. Almendra mencionava, detentora de uma enorme massa
inercial, não pode ser considerado uma tarefa fácil e muito menos rápida de ser concluída. Também pode ser destacado, que historicamente as Unidades
Acadêmicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro detêm considerável poder político. No caso da criação dos cursos de engenharia, este fator foi
preponderante, pois o reitor, Professor Aloisio Teixeira era fortemente a favor da criação dos cursos de engenharia da UFRJ em Macaé, assim como o
Decano do Centro de Tecnologia, Professor Walter I. Suemitsu, alguns departamentos e vários professores da Escola Politécnica. Contudo, a Congregação
desta Unidade não aprovava e consequentemente os cursos em Macaé não eram criados. Mesmo tendo sido realizada uma reunião da Congregação da
Escola Politécnica, com a presença do reitor Professor Aloisio Teixeira que se prontificou a explanar a este colegiado o Projeto da UFRJ para Macaé. A
congregação, após intensos debates, não aprovou a criação de cursos de engenharia em Macaé. Ressalta-se que pelo estatuto da UFRJ, artigo 10, cabe aos
Centros Universitários propor a criação de cursos, ouvidas as Unidades interessadas do próprio Centro.

A prefeitura de Macaé, através da Fundação Educacional de Educação (FUNEMAC), fazia incursões constantes junto à reitoria no sentido de buscar
apoio para agilizar a criação dos cursos de engenharia, que era vista pelo poder público municipal como estratégico para o desenvolvimento do município.
Em uma das visitas efetuadas pelo Presidente da FUNEMAC, Professor Joelson Tavares à Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ o reitor,
Professor Aloisio Teixeira, se manifestou:

“Continuarei insistindo para que a engenharia possa ir para Macaé. Isso será feito com “delicadeza”. Sempre que o reitor for a alguma reunião na
Escola Politécnica, levantará novamente a questão” (Oliveira 2009).

Oliveira (2009) destaca que na entrevista por ele conduzida, o reitor Professor Aloisio Teixeira mencionou que “nem mesmo a oferta de vagas
docentes e de técnicos administrativos, não estimulava algumas Unidades da UFRJ a abrir curso em Macaé”. O maior grau de resistência de algumas
Unidades da UFRJ à interiorização pode ser atribuída à possibilidade de mudança da forma de organização do projeto político-pedagógico e
administrativo.

No período de 2007 até 2010 vários fatos de ordem econômica, social e de política-acadêmica no âmbito da UFRJ e da Escola Politécnica, nos
Colegiados Superiores da UFRJ e no país tornaram a criação dos cursos de engenharia em Macaé uma possibilidade real. A mudança de olhar, favorável
ao projeto de interiorização da Escola Politécnica pela sua Congregação, liderada pelo Professor Erickson R. Almendra demonstrou como uma Unidade
da UFRJ, que desfruta de reconhecimento nacional e internacional pôde enxergar o horizonte próspero que representa a presença de uma universidade em



Macaé. A Unidade Escola Politécnica foi capaz de rever suas posições e passar a defender a criação dos cursos de engenharia no munícipio de Macaé.

A criação dos cursos de engenharia da UFRJ em Macaé representou trazer para o município a semente lançada na cidade do Rio de Janeiro no ano
de 1810, pelo Príncipe Regente D. João quando assinou a lei criando a Academia Real Militar, que veio suceder e substituir a Real Academia de
Artilharia, Fortificação e Desenho, que foi sucedida pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, esta por sua vez pela Escola Nacional de Engenharia,
alterada em seguida para Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, que hoje, voltou a ser denominada, de Escola Politécnica da
UFRJ. Ao longo de mais de dois séculos a Escola Politécnica da UFRJ tem prestado incontáveis e relevantes serviços à sociedade brasileira. Assim,
dando continuidade à tradição de servir o país, a Unidade da UFRJ se debruçou sobre a missão de construir um projeto inovador e desafiador que foi o
projeto “Engenharia de Macaé” (Ericksom R. Almendra, com. pessoal).

Para o Professor Erickson R. e Almendra vários foram os desafios enfrentados até se concretizar o sonho de criação dos cursos de engenharia da
UFRJ em Macaé. Foi um desafio vencer a “enorme massa inercial e academicamente conservadora existente na UFRJ”. Além disso, foi necessário vencer
outro desafio, agora de ordem pessoal, que residia em vencer um contraditório:

“Sempre defendi que a UFRJ se concentrasse em um único Campus, o Campus Fundão e repentinamente passei a defender a criação de um curso
de engenharia fora da cidade do Rio de Janeiro, a mais de 200 km de distância da Ilha do Fundão” (E. R. e Almendra, comunicação Pessoal).

O Professor Erikson R. e Almendra relata que:

“No início de meu mandato como Diretor da Escola Politécnica, com a grande internacionalização da mesma, tinha em minhas mãos informações
sobre outros países que confrontadas com minhas convicções de sempre sobre nosso sistema educacional, evidenciaram uma de minhas crenças mais
antigas: temos que aumentar nosso sistema de educação superior. Apenas para citar um pequeno exemplo: a Colômbia forma, em números absolutos
duas vezes mais engenheiros por ano, mesmo tendo uma população quatro vezes menor do que a nossa. Fiz uma comparação com um vizinho, não com
um país dito de primeiro mundo” (com. pessoal).

Certamente estes dados também alicerçaram a crença do Diretor da Escola Politécnica para definitivamente passar a ser um dos principais
defensores da interiorização da UFRJ em Macaé.

O início dos cursos de engenharia da UFRJ em Macaé ocorreu no ano de 2011, quando os primeiros professores do curso ainda não tinham sido
concursados. Nos anos de 2010 e, principalmente, em 2011, várias foram as viagens feitas pelos Professores Ericksson R. e Almendra e Antônio
MacDowell Figueiredo (Escola Politécnica da UFRJ) a Macaé. Nestas oportunidades divulgavam, através de palestras para os poucos professores das
“chamadas área das exatas”, para empresas sediadas em Macaé e em escolas da região, a proposta ousada e inovadora do curso de engenharia que estava
sendo concebido para a UFRJ-Macaé, que visava formar engenheiros com perfil mais generalista e com mais formação nas ciências ecológicas e
humanas, como já é praticado em vários países da Europa.

Para levar a Escola Politécnica para Macaé, o Professor Erickson R. e Almendra, como um bom engenheiro metalúrgico, passou a construir sólidas
pontes ligando a direção e os docentes da Escola Politécnica com interlocutores externos à UFRJ com o objetivo de ajudar a implantar os cursos. Uma das
parcerias mais sólidas construídas foi com a Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC), que através de sua equipe liderada pelo Presidente, Professor
Joelson Tavares, articulou várias reuniões com diferentes setores da sociedade Norte Fluminense, visando obter apoios necessários para a criação de
cursos de engenharia em Macaé.

Deve ser ressaltado, que as articulações na esfera municipal para a criação de cursos de engenharia da UFRJ em Macaé já haviam se iniciado em
2006, quando ocupava a presidência da FUNEMAC, o Professor Jorge Aziz, que solicitou formalmente à UFRJ que iniciasse estudos para viabilizar a
criação de cursos de engenharia em Macaé. Ao suceder o Professor Jorge Aziz, o Professor Joelson Tavares retomou os estudos de viabilidade efetuados
pela FUNEMAC, que evidenciavam a necessidade de criação de cursos de engenharias nas modalidades Engenharia Civil, Mecânica e Produção. A
Figura 11.10 mostra um recorte de matéria publicada no jornal macaense, O Debate, que em sua edição de 23 de agosto de 2007, anunciava que até o ano
de 2008 a cidade de Macaé sediaria cursos de engenharia da UFRJ.

Figura 11.10 A parceria do munícipio de Macaé, por meio da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC) foi de absoluta relevância para a instalação da UFRJ no
município. Nesta matéria, o jornal local, O DEBATE, de 23 agosto de 2007 divulga as articulações promovidas pelo Dr. Joelson Tavares, Presidente desta Fundação,
com o objetivo de instalar cursos de engenharia em Macaé, realidade que veio a ser concretizada somente em 2011. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Os anos de 2009 a 2012 podem ser considerados como um período de consideráveis avanços na consolidação da parceria entre a UFRJ e a
Prefeitura de Macaé. Além de consolidar a criação dos cursos de medicina (2009/2) e de engenharia (2011/1) foi possível, através de frutíferas
negociações entre o Reitor da UFRJ, Professor Aloisio Teixeira, e de representantes da prefeitura de Macaé, Prefeito Riverton Mussi, Vice-Prefeita
Marilene Garcia e Presidente da FUNEMAC, Professor Joelson Tavares, concretizar a cessão de espaços físicos para a Universidade Federal do Rio de
Janeiro que garantiram, em caráter definitivo o seu projeto de interiorização. Nas negociações, o Reitor ressaltou que quando se discute a ampliação das



atividades no município de Macaé, cria-se um momento oportuno para fazer uso racional dos recursos oriundos do petróleo (royalties). Para tanto, ele
solicitava à prefeitura de Macaé a “construção de mais prédios para acomodar os sonhos dos docentes da UFRJ”.

Entre o patrimônio de imóveis que foi cedido pela prefeitura de Macaé à UFRJ neste período destacam-se: o conjunto de salas situadas nos Blocos
B e C localizados na Cidade Universitária de Macaé. Os blocos foram planejados para acomodar as atividades de vários cursos da UFRJ, mas
principalmente os cursos de engenharia, que iriam ser implantados no município; cessão de terreno de 67 000 m² na Cidade Universitária, Cessão do
espaço físico ao lado do hospital municipal HPM; construção de vários espaços físicos, e laboratórios e cessão de um terreno de 46 000 m² no Bairro
Lagomar.

A proposta inovadora dos cursos de Engenharia de Produção, Mecânica e Civil, que foi apresentada pelo Professor Erickson R. e Almendra e sua
equipe para a UFRJ-Macaé atraiu alguns dos docentes já concursados para a UFRJ-Macaé entre eles, o físico Bernardo Mattos Tavares. O jovem
Professor que já ministrava aulas em outros cursos implantados pela UFRJ em Macaé, foi um dos docentes que se entusiasmou com a proposta e passou a
ajudar na missão de implantar os cursos de engenharia com características diferenciadas: novo olhar para a geração de tecnologias para promover ações
mais sustentáveis. Cursos de engenharia que fossem capazes de formar profissionais voltados, não apenas para construção de bens, mas que detivessem os
conhecimentos, as ferramentas e as metodologias necessárias para mitigar as ações negativas de impactos sobre os ecossistemas, quando da construção
destes bens.

A convite do Professor Ericksson R. e Almendra ao jovem Professor Bernardo M. Tavares, à época ainda recém doutor, aceitou a árdua missão de
implantar os três cursos de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda não tinha
contratado um único professor para atuar neste curso. A alternativa encontrada foi buscar o apoio de outros professores pioneiros, contratados para
ministrar aulas em outros cursos já instalados na UFRJ-Macaé. Estes professores passaram a ministrar as primeiras aulas, especialmente das disciplinas do
chamado “Básico das Engenharias”. Entre os pioneiros, que ajudaram a instalar os cursos de engenharia em Macaé, se encontravam os Professores Alex
Farah (matemática), Cleber Nascimento Carmo (Estatística), Rogério Ferreira de Morais (Matemática). Já no ano de 2011 foi realizado o primeiro
concurso público para atender as disciplinas dos cursos de engenharia, quando foram contratados a Professora Valéria Nunes Belmonte e o Professor
Franciole da Cunha Marinho.

A missão de coordenar um curso de engenharia com três áreas: Engenharia Mecânica, Civil e de Produção, não foi das mais fáceis para um físico
teórico, como o Professor Bernardo M. Tavares. “No início de minha gestão, ainda em 2010, pensei em recusar o convite da Escola Politécnica. Mas a
possibilidade de contribuir para o crescimento regional, através da implementação de cursos de engenharia de alto nível na cidade de Macaé, me
convenceram a entrar de corpo e alma nesta empreitada. Entretanto é fundamental ser dito que não fiz meu trabalho de forma solitária, muito pelo
contrário: sem o suporte dos colegas, professores e técnicos, da UFRJ-Macaé, da Escola Politécnica e da reitoria, trabalhando duro (direta ou
indiretamente) para a implementação das Engenharias, nada disso teria sido possível” (Bernardo M. Tavares, com. pessoal).

Mesmo contando com alguns importantes apoios, a implementação de um currículo moderno e inovador, como o proposto pela Escola Politécnica,
representou um dos maiores desafios para o primeiro coordenador dos cursos de Engenharia da UFRJ-Macaé. O escopo do projeto político-pedagógico
dos cursos propunha modernizar a formação do engenheiro, formar profissionais mais generalistas, com um ciclo básico mais longo. A questão levantada
era se a proposta pedagógica dos cursos de engenharia não levaria à perda de foco aos problemas específicos de cada área. De acordo com o Professor
Bernardo M. Tavares:

“Uma formação sólida nos princípios básicos de física, química, matemática e computação, bem como cursos de ecologia e
humanidades, deveriam permitir que o egresso fosse capaz de criar projetos de engenharia conceitualmente consistentes e ao mesmo tempo,
socialmente responsáveis e ambientalmente seguros, caminho mais seguro para uma formação sólida para fazer frente aos desafios da
sociedade no século XXI”.

11.9 PRIMEIROS COORDENADORES DE CURSO DA UFRJ-MACAÉ: MUITOS SONHOS E PIONEIRISMO
O sucesso alcançado pelos vários cursos de graduação da UFRJ-Macaé pode ser atribuído, em grande parte, a dedicação e ao espírito de

pertencimento e de cidadania dos primeiros coordenadores, que abdicaram de seus projetos de pesquisa e até mesmo de projetos pessoais, para atuar em
prol do bem coletivo, que é a construção da UFRJ voltada à formação de cidadãos qualificados e críticos, capazes de fazer frente aos desafios que a
sociedade brasileira demanda (Figura 11.12).

A primeira e mais pioneira entre os coordenadores da UFRJ-Macaé foi a Professora Lísia M. Gestinari (Tabela 11.1).

Tabela 11.1 Sequência cronológica da implantação dos cursos de graduação da UFRJ em Macaé.

Curso Ano de implantação Primeiro Coordenador Nº de alunos

Licenciatura em Ciências Biológicas 2006/1 Prof.ª Lisia Gestinari 25

Licenciatura em Química 2008/1 Prof.ª Juliana Milanez 25

Farmácia 2008/1 Prof.ª Samantha Monteiro Martins 25

Nutrição 2009/2 Prof.ª Beatriz R. Gonçalves 18

Enfermagem 2009/2 Prof.ª Gláucia V. Valadares 20

Medicina 2009/2 Prof.ª Marly A. Serzedello 30

Engenharia 2011/1 Prof. Bernardo M. Tavares 120

As atividades de coordenação da Professora Lísia M. Gestinari tiveram início antes mesmo que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
contasse com alunos. Sua missão foi, além de estruturar o curso academicamente em parceria como a Direção do Instituto de Biologia, foi juntamente
com a Direção do NUPEM/UFRJ, criar as condições de infraestrutura para receber os primeiros alunos, fato que ocorreu no dia 9 de março de 2006. Sua
gestão teve o inestimável apoio do Professor José Luciano Nepomuceno da Silva, que por sua vez contou com uma forte parceria com a Bióloga do
Instituto de Biologia, Benedita Aglai, para formular propostas pedagógicas e administrativas que foram de absoluta relevância para o sucesso do curso.

Com a criação do Programa de Apoio a Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) novos cursos passaram a ser implantados
na UFRJ-Macaé e com eles chegaram outros coordenadores pioneiros como: a Professora Juliana Milanez, coordenadora do curso de Licenciatura em
Química; Professora Samantaha M. Martins, coordenadora do Curso de Farmácia; Professora. Beatriz R. Gonçalves, coordenadora do curso Nutrição,
Professora. Glaucia V Valadares, coordenadora do Curso de Enfermagem; Professora. Marly A. Serzedello, coordenadora do curso de Medicina e
Bernardo M. Tavares, coordenador dos cursos de Engenharia.



Figura 11.12 Alguns do Coordenadores pioneiros dos cursos de graduação da UFRJ-Macaé Da esquerda para direita: Prof. Leonardo M. Moreira (Prof. do Curso Lic.
Química), Prof. Bernardo M. Tavares (Coordenador Cursos Engenharia), Prof.ª Glaucia V. Valadares (Coordenadora Curso Enfermagem), Prof.ª Marly A. Serzedello
(Coordenadora Curso Medicina), Prof.ª Magdalena N. Rennó (Prof.ª Curso de Farmácia), Prof. Paulo Eduardo X. de Mendonça (Prof. do Curso Medicina), Prof.ª
Juliana S. Pontes (Prof.ª do Curso enfermagem), Prof.ª Lísia Mônica de S. Gestinari (Coordenadora Curso Licenciatura em Ciências Biológicas), Prof.ª Beatriz G.
Ribeiro (Coordenadora Curso Nutrição). Foto em 2 de dezembro de 2010. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

11.10 CRIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ EM MACAÉ: FONTES DE
APRENDIZADOS

Vários são os pontos positivos e os avanços institucionais alcançados pela UFRJ com a instalação dos cursos de graduação e, posteriormente, com
os cursos de pós-graduação no município de Macaé. Os cursos constituem, sem nenhuma dúvida, uma das estruturas mais sólidas para ajudar o munícipio
de Macaé, através da geração de conhecimentos a buscar alternativas à economia do petróleo, que é sabidamente uma economia, além de finita,
caracterizada pela grande instabilidade. A possibilidade de formar brasileiros, muitos dos quais, estariam fora do sistema de ensino público, com alta
qualidade acadêmica e com sólidos princípios éticos e de cidadania, já justificariam a presença da UFRJ no município de Macaé. A instalação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé, não se restringiu apenas em criar instalações onde os cidadãos receberiam a transmissão de
conhecimentos, mas também investiu, na criação de centros de geração de novos saberes, capazes de contribuir para o desenvolvimento humano de
Macaé e região. A proposta de atuação torna a presença da UFRJ em Macaé, um dos pilares mais importantes para elevar o município de Macaé a um
patamar de maior equidade econômica, social e de maior preservação ambiental, portanto um município com melhor qualidade de vida.

O sucesso alcançado pela UFRJ com a instalação dos cursos de graduação e de pós-graduação em Macaé, expresso pelas avaliações externas de
diferentes órgãos governamentais e pela sociedade acadêmica e não acadêmica, comprovam que o pequeno grupo de docentes da UFRJ, sonhadores, que
enfrentaram a inércia e o conservadorismo institucional e que ouviam diferentes e potentes vozes afirmando “que a UFRJ não tem vocação para a
interiorização”, estavam certos em persistir na caminhada que levaria a construção de uma UFRJ-Macaé com qualidade acadêmica e fortemente
compromissada com a inserção social do conhecimento.

Destaca-se que a presença da UFRJ em Macaé não deve ocorrer de maneira isolada, mas sim no contexto da constante busca pela construção e pelo
fortalecimento de parcerias com o poder executivo e legislativo municipal, com o sistema de ensino em todos os níveis e com o setor privado localizados
em Macaé e região. A reorganização da sociedade brasileira que está em marcha nas primeiras décadas do século XXI, caracterizada por profundas
alterações nas formas de relacionamento interpessoais e institucionais, assim como pela forte redução do poder das corporações e organizações sociais,
impõe às instituições acadêmicas a tomada de consciência da necessidade de buscar mecanismos que conduzam ao compartilhamento de sonhos e de
recursos. Assim sendo, pode ser afirmado que as primeiras décadas do século XXI serão caracterizadas pelo desenvolvimento do senso de cooperação.

A instalação de cursos de graduação e de pós-graduação são consideráveis contribuições da UFRJ ao desenvolvimento de Macaé e região. Contudo,
sendo a UFRJ uma instituição de grande tradição e respeitabilidade acadêmica e que presta relevantes serviços à sociedade é prudente o exercício da auto
crítica, visando a busca constante pela excelência no desenvolvimento de suas atividades e fins: de pesquisa, ensino e extensão, aumentando sua eficácia
na promoção do desenvolvimento regional.

No balanço dos principais entraves que dificultaram e que ainda dificultam a UFRJ-Macaé em promover avanços acadêmicos e sociais mais rápidos
e mais expressivos se destaca a ausência de um arcabouço regimental atualizado, capaz de ordenar um universo de alunos, docentes e de técnicos
administrativos em número equivalente e até mesmo superior ao contingente de várias universidades federais do Brasil. Em consequência, surgiram várias
distorções e equívocos administrativos e acadêmicos, que infelizmente, mesmo não fazendo parte da tradição e do estatuto da UFRJ, se tornaram regras,
normas e até mesmo já se incorporaram a tradição na recém-criada UFRJ-Macaé. Uma das distorções mais evidentes refere-se ao papel do coordenador de
curso. As atribuições de coordenador de graduação ou de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro se restringem às atividades
iminentemente pedagógicas e ligadas diretamente ao bom andamento do curso. Contudo, na ausência de Unidades Acadêmicas, às quais caberiam à
gestão das atividades administrativas e de outras atividades de cunho acadêmico, os coordenadores de curso na UFRJ-Macaé mesmo sem legitimidade
necessária, passaram a exercer o mesmo papel de diretores de Unidades Acadêmicas. Várias foram as consequências negativas desta distorção de função
de coordenador de curso, podendo ser apontada a necessidade do coordenador se dedicar a outras atividades administrativas e não dedicar a atenção
necessária à gestão acadêmica do curso, trazendo sérios prejuízos à gestão de uma das atividades e fins da universidade que é o ensino.

Outro entrave, que resultou em consideráveis prejuízos acadêmicos e administrativos à implantação da UFRJ-Macaé foi o afastamento precoce das
lideranças acadêmicas e das Unidades dos campi da UFRJ localizados na cidade do Rio de Janeiro, especialmente daquelas Unidades que criaram os
cursos de graduação e de pós-graduação em Macaé.



O papel de Unidades Acadêmicas, detentoras de expressivas experiências na gestão do ensino, pesquisa e de atividades de extensão na supervisão
do processo de implantação dos cursos e das demais atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ-Macaé é um fator de grande relevância a ser
considerado. Algumas das chamadas “Unidades Mães”, como a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
têm mais de dois séculos de experiência na formação de recursos humanos e na geração de pesquisas, muitas das quais mudaram o cenário econômico e
social do Brasil, como por exemplo, a participação da Escola Politécnica na exploração do petróleo brasileiro em águas profundas.

Não menos relevante é o fato de que nos quadros da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão alguns dos profissionais mais qualificados e
experientes na implantação de centros de pesquisa e universidades no Brasil. Alguns destes profissionais que participaram ativamente da concepção e da
implantação de alguns dos maiores centros de pesquisa e de ensino, tanto na própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto em vários estados
brasileiros, como foi o caso da criação da Universidade Federal do ABC e da Universidade Estadual Norte Fluminense.

Não considerar as expertises disponíveis na própria instituição para a construção de uma nova UFRJ em Macaé foi um grande equívoco, que num
futuro próximo poderá demonstrar ter sido responsável por retardar em algumas décadas o avanço ou até mesmo desperdiçar uma chance ímpar de
construir um novo modelo de universidade de grande repercussão científica e social.

11.11 PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DA UFRJ EM MACAÉ: OBJETO DE ESTUDOS ACADÊMICOS
Nos anos de 2003 a 2009, os professores da Escola Politécnica, Fernando Amorim, Sidiney Lianza, Paulo Potássio, Ítalo Marcio Madeira, Michel

Jean-Marie Thiollent, entre outros, desenvolviam projetos de pesquisa no município de Macaé e Região e utilizavam as instalações do NUPEM/UFRJ
como base de apoio às suas atividades de campo. Suas permanências no NUPEM/UFRJ foram excelentes oportunidades para que os pesquisadores e os
alunos de diferentes Unidades Acadêmicas da UFRJ, através das longas conversas que se prolongavam por várias horas, exercitar a interdisciplinaridade
na sua essência. Nestes momentos se reuniam em torno da famosa “mesa de granito” que havia em uma área externa na antiga sede do NUPEM/UFRJ,
botânicos, ecólogos, zoólogos, limnólogos, engenheiros mecânicos, navais, civis e mecatrônicos. Ao final de cada encontro, que ocorria com alguma
frequência ao longo do ano, a conclusão de todos era que cada um tinha algo em comum com o outro e que aquelas distâncias acadêmicas existentes entre
as áreas se tronavam cada vez menores, à medida que os participantes das conversas iam se conhecendo. O Professor Fernando Amorim sempre ressaltava
que “estas distâncias eram criação da imaginação dos acadêmicos e servia para ajudá-los a se comportar da maneira que eles mais gostam: trabalhar
isolados”. Para o Professor Fernando Amorim as áreas da Engenharia estão fortemente interligadas com as diferentes áreas da Biologia. Para este
professor, a estrutura física e especialmente os estatutos arcaicos ainda vigentes na UFRJ dificultam ou até mesmo impedem a integração das áreas, dos
alunos, técnicos administrativos e dos docentes.

Das conversas informais entre engenheiros e biólogos realizadas no NUPEM/UFRJ emanavam várias ideias, que definiram projetos de pesquisas
integradas onde participavam engenheiros, biólogos, sociólogos, farmacêuticos e nutricionistas. Um bom exemplo destes projetos foi o projeto
PAPESCA-UFRJ (Pesquisa-ação na cadeia produtiva da pesca no litoral fluminense). A partir do projeto, nascido nas conversas informais travadas no
NUPEM/UFRJ surgiu, no ano de 2004, por iniciativa do Professor Sidney Lianza, o Núcleo de Solidariedade Técnica – SOLTEC, vinculado ao
Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica e ao Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES) e à Pró-reitora de
Extensão da UFRJ. Outra iniciativa que teve sua gênese nas conversas informais entre engenheiros e biólogos foi a necessidade de iniciar na UFRJ um
movimento que culminasse com a criação de um curso de Engenharia de Produção, que tivesse um caráter fortemente integrado com a sociedade de
Macaé. O Professor Sidiney Lianza era enfático ao afirmar:

“Que o futuro curso de Engenharia de Produção de Macaé não poderia repetir o mesmo erro cometido pelo curso de Engenharia de Produção do
Fundão: o isolamento da sociedade local”.

Nas conversas informais travadas no NUPEM/UFRJ participava considerável número de estagiários de diferentes cursos de Engenharia e de
Biologia, todos até então pertencentes ao Campus da UFRJ da Ilha do Fundão. Um dos estagiários, o hoje Professor da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), o Engenheiro de Produção Vicente Aguiar Nepomuceno de Oliveira, participou de todas as conversas travadas entre
engenheiros e biólogos e também de grande parte dos momentos, nos quais foram concebidos vários sonhos, nomeadamente o de criar um campus da
UFRJ em Macaé, como um meio para viabilizar a criação de cursos de graduação, dentre eles um Curso de Graduação em Engenharia de Produção. O
estagiário Vicente A. N. de Oliveira já iniciara coleta de informações, que mais tarde constituiriam as ideias principais para a elaboração de sua
dissertação de mestrado sobre a instalação da UFRJ em Macaé, defendida em 2009 no Programa de Engenharia de Produção, COPPE/UFRJ, com o título:
“O Planejamento de Novas Estruturas Universitárias –O Caso da Interiorização da UFRJ em Macaé”, sob a orientação do Professor Michael Jean-Marie
Thiollent.

A dissertação de Vicente A. N. de Oliveira foi concluída um ano após a ocorrência de dois eventos importante na história da UFRJ-Macaé: a
implantação dos cursos de Química, Farmácia e Nutrição, que vieram a se juntar ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e a publicação da
Resolução 02/2008 do Conselho Universitário, que criou o “Campus de Macaé” (Art. 63A: Fica Instituído o Campus de Macaé, integrando as atividades
da Universidade Federal do Rio de Janeiro na Região dos Lagos e na Região Norte Fluminense”). O curto período de tempo não impediu ao autor da
dissertação de realizar um brilhante trabalho acadêmico, no qual pôde empreender uma consistente análise do projeto de interiorização da Universidade
Federal do Rio de Janeiro em Macaé e contextualizá-lo no processo histórico desta instituição e do cenário nacional. Os dados que embasaram a
dissertação de Vicente A. N. de Oliveira foram coletados a partir de suas observações e vivências nas discussões informais travadas entre professores e
alunos de Engenharia e Biologia no NUPEM/UFRJ e a partir de uma pesquisa quantitativa, cujo objetivo foi identificar as estratégias utilizadas para a
implementação do “Projeto Macaé”, identificar os modelos de universidade que estavam sendo pensados, assim como algumas dificuldades iniciais
enfrentadas.

A pesquisa qualitativa conduzida por Vicente A. N. de Oliveira foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre de 2009 com 18 atores envolvidos
na criação da UFRJ em Macaé e constou das seguintes perguntas: “Como ocorreu a decisão de interiorizar?” “Como está sendo implementada a UFRJ em
Macaé?” “Qual projeto de Universidade está sendo pensado para Macaé?” e “Quais dificuldades foram encontradas nesse processo?”

Os atores entrevistados, as datas e o tempo empregado em cada entrevista foram:

1-Reitor da UFRJ - Aloísio Teixeira: 5 de maio de 2009, 46 minutos; 2-Pró-Reitora de Graduação - Belkis Valdman: 20 de março de 2009, 36
minutos; 3-Pró-Reitora de Extensão - Laura Tavares Ribeiro Soares: 19 de março de 2009, 1 hora e 3 minutos; 4-Pró-Reitor de Planejamento e
Desenvolvimento – Carlos Antônio Levi da Conceição: 13 de fevereiro de 2009, 56 minutos. 5-Diretor do NUPEM – Francisco de Assis Esteves: 27 de
fevereiro de 2009, 60 minutos; 6-Diretora do Instituto de Biologia - Maria Fernanda S. Quintela: 6 de maio de 2009, 1 hora e 13 minutos; 7-Diretora do
Instituto de Química - Cássia Curan Turci: 16 de março de 2009, 1 hora e 15 minutos; 8-Diretor da Faculdade de Farmácia – Carlos Rangel Rodrigues: 25
de março de 2009, 1 hora e 16 minutos; 9-Professor do NUPEM - Mario Schultz: 26 de janeiro de 2009, 1 hora e 30 minutos ;10-Decano do Centro de
Tecnologia – Walter Issamu Suemitsu: 18 de fevereiro de 2009, 42 minutos; 11-Diretor da Escola Politécnica – Ericksson Rocha e Almendra: 19 de
fevereiro de 2009, 30 minutos; 12-Ex-Diretor Adjunto de Pós-Graduação da Escola Politécnica - Heitor Mansur Caulliraux: 2 de Março de 2009, 20



minutos; 13-Coordenador do Núcleo Interdisciplinar UFRJmar – Fernando Sampaio Amorim: 9 de fevereiro de 2009, 1 hora e 36 minutos; 14-
Coordenador da PAPESCA - Sidney Lianza: 3 de Março de 2009, 1 hora e 11 minutos; 15-Representante da ADUFRJ - José Miguel Bendrão: 27 de julho
de 2009, 40 minutos; 16-Ex-Secretário Especial de Desenvolvimento Local – Jorge Aziz: 5 de março de 2009, 1 hora e 2 minutos; 17-Vice-Presidente da
FUNEMAC - Joelson Tavares: 10 de março de 2009, 52 minutos e18-Sociólogo do Centro de Extensão da FUNEMAC – Dauro Santos: 23 de janeiro de
2009, 45 minutos.

Um excelente seminário foi realizado no dia 15 de janeiro de 2010 onde o autor da pesquisa Professor Vicente N. de Oliveira, apresentou suas
principias conclusões aos docentes recém contratados para atuar na UFRJ-Macaé. A iniciativa foi de grande relevância para que os docentes tomassem
conhecimento do novo modelo da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde iriam exercer suas atividades (Figura 11.13).

Figura 11.13 Matéria publicado no Jornal “O Debate”, em 15 de janeiro de 2010 relata, em detalhes, as discussões organizadas pelo Diretor do NUPEM/UFRJ, Prof.
Francisco A. Esteves sobre o modelo de Campus que a UFRJ pretendia implantar em Macaé. Palestrante e mediador das discussões foi o professor Vicente N. de
Oliveira, que acabara de defender dissertação sobre o assunto na COPPE/UFRJ. Participaram do evento os primeiros docentes contratados pela UFRJ para atuar em
Macaé.

O rico material coletado nas 18 entrevistas realizadas com personagens emblemáticas no processo de interiorização da UFRJ possibilitou a Vicente
A. N. de Oliveira extrair algumas relevantes informações para o entendimento das origens e motivações que resultaram na criação da UFRJ em Macaé.
De acordo com o pesquisador, a partir da análise das entrevistas, torna-se explícito que a gênese do processo de interiorização da UFRJ em Macaé teve
início com a criação do NUPEM/UFRJ. O Professor Sidney Lianza destaca em sua entrevista:

“Que este núcleo era o porto seguro para todos da UFRJ que chegavam a Macaé para desenvolver pesquisas” e acrescenta: “era como se eu
tivesse na universidade, …tal era o aconchego que o NUPEM/UFRJ me proporcionava”.

Na entrevista com o Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor Carlos Levi da Conceição, este destaca: “que com a consolidação do
NUPEM, ele se torna referência para a interiorização e passa a estimular outras unidades, mas não é algo pensado ou planejado”. Uma das conclusões
de Oliveira (2009), extraída a partir dos depoimentos de seus entrevistados, é que a decisão de se criar a UFRJ-Macaé não foi uma decisão racional,
baseada em análises sobre a missão da UFRJ, da análise das demandas da sociedade local e regional, de definição de melhores caminhos e prioridades,
mas sim pelos bons resultados apresentados pelo NUPEM/UFRJ como modelo de geração de conhecimentos integrados à sociedade e por articulações das
políticas internas com as Unidades Acadêmicas da UFRJ que ganharam força. Todo o processo atuou como uma “força motriz” capaz de gerar a energia
suficiente para atrair outras Unidades. Assim a UFRJ-Macaé foi surgindo, galgando respeitabilidade, acolhimento e apoio do poder público municipal de
Macaé e, principalmente, se fortalecendo na estrutura administrativa e nos Órgãos Colegiados Superiores da UFRJ (Figura 11.14).



Figura 11.14 Segundo a pesquisa realizada por Oliveira (2009), o NUPEM/UFRJ foi o núcleo gerador do processo de interiorização da UFRJ em Macaé. Segundo este
autor, a trajetória bem sucedia do NUPEM/UFRJ, associada a mobilização pessoal de alguns diretores de Unidades, apoio constante da Prefeitura de Macaé e do
Programa REUNI, podem ser apontadas como os principais fatores para a criação de cursos de graduação e do Campus UFRJ-Macaé e assim, consolidar o processo de
interiorização da UFRJ.

De acordo com Oliveira (2009) em todos os depoimentos de membros da reitoria e dos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
envolvidos com a criação de cursos em Macaé depreende-se a seguinte lógica:

“Que o movimento de ir para Macaé vai unindo grupos que possuem afinidades, ou que já se conhecem que por sua vez vão ganhando força para
criar outros cursos” (depoimento da Pró-reitora de Graduação Belkis Valdman a Oliveira, 2009).

Os relatos do Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Aloisio Teixeira e dos pró-reitores entrevistados: Pró-reitora de
Graduação, Professora Belkis Valdman; Pró-reitora de Extensão, Professora Laura Tavares Ribeiro Soares e o Pró-Reitor de Planejamento e
Desenvolvimento, Professor Carlos Antônio Levi da Conceição apontam de maneira muito clara segundo Oliveira (2009), que a decisão de interiorizar a
UFRJ não era um projeto inicial da reitoria. A ideia emergiu como uma possibilidade institucional a partir do interesse de várias Unidades e de vários
docentes, que pela organização coletiva e poder de mobilização nos colegiados “fizeram a universidade se mobilizar no sentido de se interiorizar em
Macaé” (OLIVEIRA, 2009). No seu depoimento a Vicente A. N. de Oliveira, o Reitor Aloísio Teixeira expõe que o seu entusiasmo pela interiorização em
Macaé começou quando conheceu o trabalho desenvolvido pelo NUPEM/UFRJ. Muito embora o Reitor pontuasse:

“Eu continuo achando que a universidade não tem essa vocação, mas talvez, assim, a minha surpresa tenha sido o fato de que a vontade de fazer
experimentos nessa direção estava já bastante disseminada na universidade”.

A partir das pesquisas realizadas por Oliveira (2009) podem ser destacados, até o ano de 2009, quatro pontos de grande relevância no processo de
interiorização da UFRJ em Macaé.

1º- A decisão de interiorizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé não partiu da reitoria, mas sim de diretores de Unidades
Acadêmicas que foram se conhecendo, se aglutinando e se fortalecendo, e tomaram como referência a experiência de interiorização bem sucedida
realizada pelo Instituto de Biologia, com a criação do NUPEM/UFRJ. O processo começa a tomar corpo quando as atividades de pesquisa e extensão
desenvolvidas pelo NUPEM/UFRJ começaram a despertar o interesse do Pró-reitor de Graduação, Professor José Roberto Meyer, e de sua
Superintendente Acadêmica, Professora Deia Maria Ferreira dos Santos. Estes passaram a motivar o Reitor Professor Aloisio Teixeira a conhecer
pessoalmente as atividades. Já na primeira visita ao NUPEM/UFRJ, o reitor ficou muito impressionado e entusiasmado, em especial com “o Papel das
pesquisas desenvolvidas voltadas à solução de problemas locais, se tratava de uma unidade realmente voltada ao social”.

O entusiasmo do reitor juntamente com o desejo de várias Unidades em criar cursos em Macaé e a existência do Programa REUNI tornaram a
interiorização Universidade Federal do Rio de Janeiro uma realidade.

Na entrevista com o Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Antônio Levi da Conceição, tornou-se ainda mais claro o pensamento
vigente na reitoria à época: “não há direcionamento sobre que cursos irão para Macaé, o estimulo é de cada unidade. A reitoria apoia as iniciativas e
acredita que quanto mais unidades, melhor”. Outro exemplo apontado por Oliveira (2009) para demonstrar o poder das Unidades Acadêmicas da UFRJ
no processo de interiorização em Macaé é o caso da criação dos Cursos de Engenharia Cível, Mecânica e de Produção. A criação destes cursos era de
grande interesse do reitor, Professor Aloisio Teixeira, do Decano do Centro de Tecnologia, Professor Walter Suemitsu, de vários docentes e departamentos
da Escola Politécnica. Contudo, o colegiado desta instituição, a Congregação, não era favorável e a consequência foi que o processo de criação dos cursos
de engenharia em Macaé se arrastou por mais de quatro anos.



Oliveira (2009) acentua, que em várias entrevistas, pode ser depreendido o papel central exercido pelas Unidades Acadêmicas no destino de várias
decisões importantes na UFRJ, como aqueles referentes ao processo de interiorização. Segundo o autor, nas Unidades é que se desenrola o que foi
denominado por vários entrevistados, como a “política de corredores”, que eram aquelas conversas e negociações que ocorriam entre os conselheiros das
congregações ou conselhos deliberativos das Unidades Acadêmicas, do Conselho de Graduação (CEG) e Conselho Universitário (CONSUNI) e os
docentes, estudantes e técnicos administrativos. Estas conversas, embora informais e aparentemente descompromissadas, podiam exercer considerável
poder de influenciar as decisões nas respectivas plenárias. Portanto, representavam o estabelecimento de pactuações importantes, capazes de definir
votações de interesse do “Projeto Macaé”.

2º Com a instituição, através do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, do Programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais), o interesse de várias Unidades Acadêmicas em interiorizar ganhou muita força. Embora várias Unidades Acadêmicas já tivessem manifestado
interesse em criar curso em Macaé, a UFRJ necessitaria inserir, por exigência do edital REUNI/MEC, no seu estatuto a Figura de um Campus avançado
para poder pleitear recursos no Programa REUNI. Assim, a partir desta motivação, o Reitor Professor Aloisio Teixeira submeteu a Resolução 02/2008 a
votação no Conselho Universitário, que criou o Campus de Macaé (ver Cap.12).

Independente da enorme polêmica que gerou o processo de adesão da UFRJ ao REUNI, o fato é que sem este Programa não teria sido possível
promover a interiorização da UFRJ em Macaé. Pode ser afirmado que o processo de interiorização da UFRJ em Macaé tem dois períodos muito distintos:
anterior ao REUNI, onde somente existia o NUPEM/UFRJ como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde, sediando uma turma do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia e posterior ao REUNI, ano de 2007, quando iniciou de maneira vigorosa a criação de novos
cursos e a realização do sonho de se construir uma nova UFRJ em Macaé.

3º A Prefeitura de Macaé foi um ator de vital importância para a interiorização da UFRJ em Macaé. Vários dos gestores da UFRJ entrevistados
enfatizaram o relevante papel desempenhado pela Prefeitura de Macaé. A parceria entre a UFRJ e a Prefeitura de Macaé, que se iniciara com o
NUPEM/UFRJ de maneira mais consistente nos anos 90 se consolidou com a proposta de expansão das atividades da UFRJ no município a partir do ano
de 2008, quando a Prefeitura de Macaé se comprometeu a participar, através da construção da estrutura física para receber os futuros cursos e a UFRJ a
fornecer os recursos humanos: docentes e técnicos administrativos.

4º Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, implementar cursos em Macaé não foi tarefa fácil. Várias foram as motivações para que se
enfrentassem tantas dificuldades como mencionado por vários entrevistados, desde a aprovação da criação dos cursos nos colegiados das Unidades
Acadêmicas até a aprovação nos Colegiados Superiores que se constituíram em verdadeiras “batalhas” ou “via crucis” (OLIVEIRA, 2009). Os diretores
das Unidades Acadêmicas que desejavam aprovar a abertura de curso em Macaé se utilizaram de vários argumentos para lograr sucesso em seus
colegiados: possibilidade da unidade contribuir para o desenvolvimento regional, disponibilidade de royalties para financiar pesquisas, mercado de
trabalho disponível para os futuros egressos, o exemplo bem sucedido já disponível, representado pelo NUPEM/UFRJ, possibilidade de ganhar vagas
docentes e de técnicos administrativos, possibilidade de realizar novos experimentos pedagógicos e administrativos, entre outros.



CAPÍTULO 12
CAMINHOS E DESCAMINHOS PARA ORDENAR INSTITUCIONALMENTE A UFRJ/MACAÉ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES, MARIA FERNANDA S. QUINTELA & IVAN DA SILVA HIDALGO



12.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFRJ EM MACAÉ: UM
LONGO E DIFÍCIL CAMINHO

A institucionalização de novas estruturas acadêmicas e administrativas na UFRJ ocorre, costumeiramente, após o enfrentamento de grande número
de barreiras administrativas e de fortes debates, os quais são decorrentes do fato de ser uma das universidades brasileiras de maior diversidade de áreas do
saber e caracterizada pela enorme fragmentação espacial e complexidade administrativa. Assim sendo, a institucionalização das atividades acadêmico-
pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé tem enfrentado barreiras representadas pelo imobilismo e conservadorismo institucional, que
caracterizam especialmente, as instituições acadêmicas de grande porte, como a UFRJ. Contudo, deve ser destacado que as resistências às novas
iniciativas, aos novos modelos e as novas ideias são desde os tempos remotos uma caraterística marcante das instituições universitárias.

Não é tarefa difícil elencar exemplos que evidenciam o imobilismo e o conservadorismo acadêmico das grandes universidades brasileiras. A
criação, assim como a extinção, de cursos mesmo aqueles reconhecidamente obsoletos, que deveriam ser uma tarefa inerente à rotina universitária.
Contudo, na prática constata-se que é, na maioria dos casos, um processo longo e com muitos entraves burocráticos. Em muitos casos as alterações e
avanços nas estruturas acadêmicas de universidades ocorrem de fora para dentro, por imposição da sociedade ou dos meios de comunicação.

Para que a universidade possa cumprir sua missão de gerar conhecimentos e promover o desenvolvimento humano nas regiões onde elas se
localizam, torna-se imperioso que se mantenha em constante processo de reinvenção e de questionamentos, como condição indispensável para que possa
manter-se atualizada e contextualizada com as suas múltiplas e importantes missões na sociedade.

12.2 CONSELHO UNIVERSITÁRIO INICIA ANÁLISE DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO “CENTRO CAMPUS
MACAÉ/UFRJ”

A proposta de criação do “Centro Campus Macaé/UFRJ”, elaborada pela “Comissão Especial”, foi protocolada com número 23070.041872/07-79 e
remetida para apreciação pelo Conselho Superior de Coordenação Executiva, que no dia 27 de novembro de 2007, aprovou-a por unanimidade. Em
seguida, no dia 29 de novembro de 2007, o processo foi enviado para apreciação pelos membros da Comissão de Desenvolvimento do Conselho
Universitário da UFRJ, na época formada pelos Conselheiros: Prof.ª Ângela Rocha, Decana do CCMN; Prof. Walter Suemitsu, Decano do CT; Prof.
Almir Valadares, Decano do CCS e pela Prof.ª Lilia Pougy, Decana do CCJE. Esta comissão, em parecer emitido em 6 de dezembro de 2007, considera
que a proposta, em princípio, “replica a estrutura de Centro Universitário para a gestão acadêmica, administrativa e financeira integrada, prevendo
regulamentação e soluções específicas para o caso Macaé”. A Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário entende, contudo, que “há
necessidade de redefinir o entendimento dos atuais Centros universitários para que seja possível adequá-la à implantação de futuros campi avançados” e
sugere alterações nos Artigos 17, inciso I e Artigo 48, que segundo a Comissão de Desenvolvimento passaria a ter a seguinte redação:

Artigo 17 - A Estrutura Média é constituída por:

I-Um conjunto de Centros Universitários, órgãos de coordenação, supervisão e execução das atividades universitárias nas suas grandes áreas de
ensino, pesquisas e extensão e/ou integrando diversas áreas em uma mesma localização geográfica na forma de campus avançado;

Artigo 48 - Os Centros Universitários são os seguintes: VI e VII- “Centro Integrado Campus Avançado de Macaé (Figura 12.1).

Na proposta de alteração do Artigo 48 a Comissão de Desenvolvimento realiza a primeira alteração da denominação do futuro Campus que passaria,
segundo a nova proposta, a ser denominado não mais “Centro Campus UFRJ/Macaé”, como propôs a “Comissão Especial”, mas sim: “Centro Integrado
Campus Avançado de Macaé”.

Em parecer complementar, rico em informações sobre a trajetória da UFRJ em Macaé, onde é destacado o papel do NUPEM/UFRJ como “polo
pioneiro da UFRJ em Macaé e sua a grande relevância para pesquisa, ensino e extensão na região Norte Fluminense”, a Comissão de Desenvolvimento do
Conselho Universitário da UFRJ emite o parecer: “Procurando minimizar as alterações estatutárias necessárias a esta institucionalização, vimos
encaminhar ao Egrégio Conselho Universitário a proposta de resolução em anexo”.

A proposta de resolução elaborada pela Comissão de Desenvolvimento propõe:

Artigo 1º - “Criar o Campus de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro”

Artigo 2º - “O artigo 17 do Estatuto da Universidade Federal passa a vigorar com a seguinte redação”:

“Artigo 17 - A Estrutura Média é constituída por um conjunto de Centros, órgãos de coordenação das atividades universitárias nas suas grandes
áreas de ensino, pesquisas e extensão e pelo Fórum de Ciência e Cultura”.

“Parágrafo 1º - Um Centro constitui-se de Unidades Universitárias e Órgãos Suplementares, cujos objetivos de ensino, pesquisa e extensão e
prestação de serviços abranjam setores afins de conhecimento”.

“Parágrafo 2º - Atividades fora da sede poderão ser organizadas em campi, cuja coordenação administrativa e acadêmica integrará a Estrutura
Média da Universidade”.

“Artigo 3º - Incluir uma Sessão III no Capítulo III do Título II do Estatuto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a seguinte redação”:

“Sessão III”

Dos Campi com Atividades Fora da Sede

Artigo 63 - Fica instituído o Campus de Macaé, integrando as atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro na região dos Lagos e na região
Norte Fluminense.

Parágrafo único - “A organização administrativa e das atividades acadêmicas do Campus de Macaé serão definidas em regimento próprio, aprovado
pelo Conselho Universitário”.

A proposta final da Comissão de Desenvolvimento traz consigo a terceira alteração de nome do futuro campus. De “Centro Integrado Campus
Avançado de Macaé” passaria a ser denominado “Campus de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro”.

Além de propor a alteração do Artigo 17, a Comissão de Desenvolvimento também propõe incluir a Sessão III no Capítulo II do Estatuto da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que corresponde aquela que cria os “Campi com Atividades Fora da Sede”.

Na proposta de atualização do Artigo 48 do Estatuto da UFRJ, a Comissão de Desenvolvimento deixa explícito, que há necessidade da “criação de
um sétimo Centro Universitário na UFRJ para coordenar as atividades acadêmico-pedagógicas e administrativas em Macaé”. Além disso, é destacado
pela Comissão de Desenvolvimento, que este centro, seria o sétimo Centro Universitário da UFRJ, desta maneira como os demais centros já existentes,



constituiria a Estrutura Média.

Figura 12.1 Parecer da Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário. Emitido em 6 de dezembro de 2007, propondo a criação do VII Centro Acadêmico da
UFRJ: “Centro Integrado Campus Avançado de Macaé”.

A redação transcrita pela Comissão de Desenvolvimento em seu parecer propondo a criação do sétimo Centro Universitário da UFRJ foi substituída
por outra redação. Nesta nova redação era proposta a criação de um “Órgão de Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede”.
Conforme pôde ser depreendido na análise da documentação arquivada na secretaria do Conselho Universitário da UFRJ, a nova redação não foi
elaborada pela Comissão de Desenvolvimento. Contudo, foi a proposta de criação de uma “Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora
da Sede”, que passou a fazer parte do processo. Esta nova proposta, fortemente diferenciada da proposta da Comissão de Desenvolvimento, foi analisada
e aprovada pelo Conselho Universitário e passou a fazer parte da Resolução 02/2008. Esta nova proposta inseriu o “Órgão de “Coordenação
Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede” na Estrutura Média da UFRJ, onde também estão também os Centros Universitários e o Fórum
de Ciência e Cultura.

12.3 RESOLUÇÃO 02/2008 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO CRIOU O “CAMPUS MACAÉ” E VÁRIOS
EQUÍVOCOS

A “Resolução 02/2008 que altera o Estatuto da Universidade Federal do Rio de Janeiro criando o Campus de Macaé”, foi analisada e aprovada, em
Sessão Especial, pelo Conselho Universitário no dia 27 de março de 2008. Esta Resolução teve o mérito de tentar institucionalizar as atividades
acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé. As inconsistências e equívocos em relação à interpretação do Estatuto da UFRJ, que foram
inseridas ao longo do seu texto, podem ser consideradas como a fonte de sérios entraves à implantação e à institucionalização da UFRJ em Macaé.

De início, constata-se que, ao aprovar a Resolução 02/2008, o Conselho Universitário alterou pela quarta vez a denominação do futuro campus, que
passou de “Campus de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro” para simplesmente “Campus de Macaé”, denominação que já surge expressa no
Caput desta Resolução. A análise da documentação nas secretárias dos Colegiados Superiores da UFRJ aponta que para aderir ao Programa de
Reestruturação das Universidades (REUNI) a UFRJ deveria ter um “Campus Avançado” e a ordenação das atividades acadêmicas e administrativas de
Macaé seria uma excelente oportunidade para ser criar o primeiro Campus Avançado da UFRJ e desta maneira atender as exigências do Ministério da
Educação.

As análises dos pareceres sobre a institucionalização das atividades acadêmica- pedagógicas desenvolvidas pela UFRJ em Macaé, elaboradas pela
Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário, demonstram que algumas propostas, de grande relevância, feitas por esta Comissão não foram
consideradas na redação final da Resolução 02/2008. Uma análise cuidadosa dos vários pareceres emitidos ao longo do processo por esta comissão do
Conselho Universitário da UFRJ, que resultou na aprovação da Resolução 02/2008, evidencia que esta resolução foi construída sem o devido cuidado em
considerar os artigos do Estatuto da UFRJ, que estão diretamente relacionados à criação de Unidades Acadêmicas, também denominadas de Unidades
Universitárias, de Centros Universitários e, muito menos, à criação de um órgão novo a ser inserido na Estrutura Média deste Estatuto. Opinião
semelhante foi expressa pelo Conselheiro Carlos Vainer, membro da Comissão de Desenvolvimento, em parecer emitido em 10/9/2009. Segundo este
Conselheiro, a resolução 02/2008 “traz à tona as debilidades e equívocos da liberação”. O Conselheiro Carlos Vainer destaca que “ao criar, de maneira
artificiosa e pouco amadurecida, a Figura do “campus”, enquanto instância intermediária, o Conselho Universitário preparou o terreno para que a
comissão encarregada de elaborar a proposta de regimento enfrentasse problemas insolúveis do ponto de vista da institucionalidade hoje vigente”.



Figura 12.2 Resolução 02/2008 do Conselho Universitário da UFRJ. Aprovada em 27 de março de 2008, foi uma tentativa de ordenar as atividades acadêmicas e
administrativas desenvolvidas pela UFRJ em Macaé. Contudo, na sua formulação foram inseridas várias inconsistências estatutárias que comprometeram fortemente a
implantação das atividades da UFRJ em Macaé.

Abaixo são apresentados os principais equívocos da resolução 02/2008 que merecem destaque, quanto aos desdobramentos negativos à implantação
das atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé.

12.3.1 PRIMEIRO EQUÍVOCO DA RESOLUÇÃO 02/2008: CONFERIR A UM ÓRGÃO DA ESTRUTURA MÉDIA DA UFRJ ATRIBUIÇÃO
DE DESENVOLVER ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O Artigo 98 do Estatuto da UFRJ é claro ao conferir às Unidades Acadêmicas (escolas, faculdades e institutos), que fazem parte dos Órgãos de
Infraestrutura, à atribuição de desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Contudo, a Resolução 02/2008 atribuiu a uma “Coordenação
Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede”, um Órgão da Estrutura Média da UFRJ, esta função.

No Parágrafo Segundo do Artigo 17, onde se lê: “A Estrutura Média poderá incluir a Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora
da Sede, quando localizadas em campi”, já é possível ser constatada a primeira inconsistência estatutária. Esta afirmação se baseia no fato de que, de
acordo com o Artigo 39 do Estatuto da UFRJ, que define a “Constituição e as Finalidades dos Órgãos da Estrutura Média”, como os Centros
Universitários, uma das principais finalidades destes órgãos é promover a coordenação e a integração de suas Unidades Acadêmicas.

É senso comum que a universidade no século XXI necessita empreender mudanças rumo à criação de estruturas acadêmico-pedagógicas e
administrativas mais comprometidas com temas de maior complexidade, que são geralmente aqueles de maiores demandas sociais. Para que estas
mudanças ocorram, há necessidade de se romper barreiras formadas por estatutos ultrapassados e pelo frequente imobilismo acadêmico, que dificultam ou
até mesmo impedem que elas ocorram. Estas dificuldades impõem um grande desafio a ser vencido na construção de novas formas de organização na
universidade contemporânea: criar modelos inovadores na gestão acadêmico-pedagógico e administrativa, sem ferir estatutos arcaicos, produzidos há
décadas, num contexto de desenvolvimento científico e social totalmente distinto da atualidade. Em outras palavras, como promover avanços acadêmico-
pedagógicos e administrativos sem comprometer a institucionalidade vigente da UFRJ? Não é razoável ter de admitir a tese defendida por vários
acadêmicos de que para promover avanços na universidade atual é necessário transgredir.

A Resolução Nº 02/2008 representa um bom exemplo do dilema descrito acima. Esta resolução criou o “Campus Macaé” no anseio de promover
avanços na construção de modelos acadêmico-pedagógicos e administrativos inovadores para organizar estas atividades em Macaé, como por exemplo, a
não criação de Unidades Acadêmicas agregando disciplinas, como ocorre na criação de departamentos. Contudo, na tentativa de promover avanços
desejados incorreu em flagrante confronto ao atual estatuto da UFRJ, ao colocar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são atividades fim,
portanto, atividades inerentes às Unidades Acadêmicas, Órgãos da Infraestrutura (Artigo 16 Estatuto UFRJ), diretamente subordinadas a um órgão da
Estrutura Média.

Ao conferir a “Coordenação Administrativa e Acadêmica Fora da Sede”, a um órgão da Órgão da Estrutura Média da UFRJ e não às Unidades
Acadêmicas (conforme o Art. 98 do Estatuto da UFRJ), a atribuição de desenvolver ensino, pesquisa e extensão foi possibilitada a chance para o
surgimento de vários problemas administrativos e acadêmicos no cotidiano da UFRJ em Macaé, que tem dificultado sobremaneira a sua implantação.
Dentre estes problemas podem ser destacados:

1 - A ausência de Unidades Acadêmicas mostrou que, além de não ter provido a pretendida integração dos docentes e técnicos administrativos da UFRJ



em Macaé, levou ao sentimento de “ausência de territorialidade e de pertencimento” destes profissionais. A ausência de Unidades Acadêmicas
também teve como consequência a concentração de atividades administrativas junto à “Direção Provisória” do “Campus Macaé”, na medida em que
esta faz a gestão de mais de três centenas de docentes e mais de uma centena de técnicos administrativos, acumulada com a gestão acadêmico-
pedagógica de todos os cursos de graduação e de pós-graduação criados em Macaé. Assim sendo, o chamado “Campus Macaé” é responsável pela
gestão de um contingente de pessoal superior àquele de muitas universidades federais do Brasil. Diante deste acúmulo de funções, o “Diretor
Provisório” representa um cargo que, de um lado pode ser considerado dotado de “superpoderes” e de outro, diante das dificuldades impostas pela
escassez de recursos e pela fragmentação física em vários polos do município de Macaé, difícil de ser exercido com sucesso. Esta fragilidade é
ainda mais acentuada quando se considera que a direção do chamado “Campus Macaé”, embora represente uma estrutura universitária denominada
de “Órgão de Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede”, inserida na Estrutura Média da UFRJ, não tem assento no
Conselho Universitário da UFRJ como os Decanos e o Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura. Este fato é mais um exemplo do contraditório
criado pela Resolução 02/2008: enquanto o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que não tem curso e nem tão pouco lotação docente tem assento
no Conselho Universitário, o “Órgão de Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede” erradamente chamado “Campus
Macaé”, que é responsável por vários cursos de graduação e de pós-graduação e conta com mais de 300 docentes lotados e localizados ainda não
tem um único representante neste no órgão máximo da UFRJ.

2 - As Unidades acadêmicas, embora não criadas oficialmente, já existem na prática e estão em plena atividade na UFRJ-Macaé, representadas pelas
coordenações dos cursos de graduação. As Coordenações de Curso têm assumido e atuado, desde o início das atividades da UFRJ em Macaé, o
papel de diretores de Unidades Acadêmicas, dotadas de “superpoderes” para atuar definindo: aberturas de vagas docentes e técnicos administrativos,
definindo localização das mesmas, autorizando movimentação de pessoal docente e técnico administrativo, realizando e autorizando compras de
bens de consumo e permanente, autorizando afastamentos de docentes no país e para o exterior, entre outras atividades. Deve ser enfatizado que a
maior parte destas atividades foge ao escopo da função de Coordenação de Curso, além de trazer inevitáveis prejuízos ao exercício da coordenação e
ao ensino da UFRJ em Macaé. Destaca-se que, nesta estrutura em que o coordenador de graduação atua informalmente como Diretor de Unidades
Acadêmicas, as atividades de pós-graduação acabam sendo subjugadas em segundo plano. Não é evento raro, o coordenador de graduação não ser
credenciado em nenhum curso de pós-graduação e, por não conhecer as atividades de pós-graduação, autoriza afastamentos de docentes sem a
anuência da coordenação de pós-graduação, resultando em prejuízos para as atividades de curso de pós-graduação. Em síntese, o que ocorre é o
acúmulo da função de coordenador de curso com o de diretor de Unidade Acadêmica, mesmo que estas não existam, fato que tem levado a execução
de atos administrativos sem suporte estatutário.

3 - A ausência de Unidades Acadêmicas resultou em anomalias administrativas que têm promovido consideráveis prejuízos às atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Entre estas, se destaca a dificuldade de controle de frequência de docentes e de técnicos administrativos pelo fato de que a
quase totalidade está sob a responsabilidade da “Direção do Campus Macaé” e, considerando a fragmentação física em polos, é uma missão quase
impossível de ser realizada com efetividade. O resultado desta constatação é que, devido ao considerável número de docentes ausentes de seus
postos de trabalho, muitos alunos são privados do acesso a estes docentes fora de sala de aula para desenvolver atividades acadêmicas de seus
interesses e desta maneira se privando da vivência acadêmica na sua plenitude, com sérios prejuízos à formação dos alunos da UFRJ em Macaé.

4 - A ausência de Unidades Acadêmicas gerou problemas de ordem prática e burocrática que têm trazido prejuízos às atividades de pesquisa, ensino e
extensão do Corpo Social da UFRJ em Macaé. Um exemplo destes problemas refere-se ao preenchimento de formulários eletrônicos de várias Pró-
Reitorias e outros órgãos da administração da UFRJ. Estes formulários exigem a indicação do nome da Unidade Acadêmica à qual o solicitante está
vinculado. Como na UFRJ Macaé não há Unidades Acadêmicas, não raramente o preenchimento do formulário, por razões técnicas, não avança e a
solicitação não é completada. Alguns artifícios já foram criados para burlar este impedimento burocrático, como a criação de uma Unidade
Acadêmica artificial: “Unidade de Ensino de Macaé”.

5 - A excentricidade administrativa descrita acima é suplantada por outra, representada pela lotação de pessoal docente e técnico administrativo, que na
UFRJ Macaé é realizada no “Campus Macaé”. O termo Campus Universitário refere-se a um espaço geográfico, onde estão os prédios da UFRJ
(Houaiss, 2001; Aurélio, 2004). Na UFRJ-Campus Fundão e na UFRJ-Campus Praia Vermelha a lotação de pessoal docente e técnico
administrativo, ocorrem de acordo com o Artigo 94, inciso III do Estatuto da UFRJ, segundo o qual a lotação de pessoal docente e técnico
administrativo é atribuição das Unidades Acadêmicas e dos Órgãos Administrativos. Por outro lado, no “Campus Macaé”, que estatuariamente não
é Unidade Acadêmica e nem tão pouco Órgão Administrativo tem lotação de pessoal, tanto docente, quanto técnico administrativo, constituindo
assim em mais um exemplo de ação que foi tomada de maneira açodada, resultando em fortes inconsistências estatutárias e em prejuízos à
implantação da UFRJ-Macaé.

12.3.2 SEGUNDO EQUÍVOCO DA RESOLUÇÃO 02/2008: CRIAR “ÓRGÃO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA
DAS ATIVIDADES FORA DA SEDE” EM SUBSTITUIÇÃO A UM CENTRO UNIVERSITÁRIO

O fato do Conselho Universitário não ter analisado a proposta da Comissão de Desenvolvimento, que propôs a criação de um sétimo Centro
Universitário na UFRJ, “Centro Integrado Campus Avançado de Macaé” e ter “Órgão de Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da
Sede”, trouxe consequências negativas de grande relevância para a estruturação acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé, dentre
estas destacam-se:

1 - A existência do “Órgão de Coordenação Administrativa e Acadêmica das Atividades Fora da Sede”, além de ser totalmente desconhecido pelo Corpo
Social da UFRJ-Macaé como um órgão da Estrutura Média da UFRJ, é frequentemente confundido com o Centro Universitário. Em função deste
fato, surgem várias dúvidas como, por exemplo, se o cargo de Diretor do “Campus Macaé” é equivalente à de um Decano, que é o dirigente de um
Centro Universitário. Outra dúvida frequente se refere ao fato de que “Coordenação Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede”
estando na Estrutura Média da UFRJ, como os Centros Universitários e o Fórum de Ciência e Cultura, deveria ter representação nos Colegiados
Superiores da UFRJ (Conselho Universitário, Conselho de Ensino para Graduados e Conselho de Graduação), como os demais Órgãos componentes
da Estrutura Média.

2 - Quem dirige as atividades acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé é o “Diretor Provisório do Campus”, que remete a ideia de
que este exerce as funções de um prefeito universitário, ou seja, coordena a manutenção da estrutura física, transporte e segurança do Campus
Universitário e não a estrutura acadêmico-pedagógica, como ocorre com a direção de um Centro Universitário, exercido por um Decano ou Diretor
de Centro.

12.3.3 TERCEIRO EQUÍVOCO DA RESOLUÇÃO 02/2008: ESTABELECER CAMPUS UNIVERSITÁRIO COMO SINÔNIMO DE
UNIDADE ACADÊMICA

Uma das mais urgentes ações que a comunidade da UFRJ deve empreender é reparar um grave equívoco promovido pela Resolução 02/2008, que
foi o fato de ter atribuído ao “Campus Macaé” a função de uma Unidade Acadêmica, com todas as atribuições que o estatuto da UFRJ confere a estas
instituições, com a execução as atividades de ensino, de pesquisas e de extensão universitária (art. 16 e 98 do Estatuto da UFRJ).



Campus Universitário é uma instância territorial, uma ideia urbanística (Luiz A. Cunha, parecer constante do processo criação do novo “Centro-
Campus Macaé/UFRJ). O conceito de Campus Universitário foi pioneiramente criado, no ano de 1817 por Thomas Jefferson, quando reuniu os prédios da
Universidade de Virgínia (EUA) em um único espaço e denominou de Campus Universitário. No Brasil, contudo, tornou-se prática comum as
universidades utilizarem a palavra campus, seguido do nome da cidade na qual se localiza o prédio ou onde abrigam cursos, muitas vezes apenas um
curso de graduação, seguido do nome da universidade. Esta prática equivocada, contrária ao conceito original e mundialmente reconhecido, assume
distorções ainda maiores nas universidades particulares brasileiras. Estas instituições, com muita frequência, utilizam o nome campus seguido do nome do
“shopping Center” no qual as suas salas de aulas estão localizadas.

A análise da distribuição das instalações e das atividades acadêmicas da UFRJ no município de Macaé mostra forte fragmentação espacial, visto que
estão localizadas em bairros distintos e distantes entre si. A distância entre os bairros, nos quais estão localizadas algumas das instalações e atividades da
UFRJ em Macaé, pode alcançar dezenas de quilômetros de distância entre si. Neste sentido, merece destaque as atividades da área de ciências da saúde
que se estendem em vários hospitais, Unidades de Emergências Pediátricas, Núcleo de Atendimento à Mulher e à Criança Centro de Saúde Jorge Caldas,
Postos de Saúde e Estratégias, Saúde da Família nos bairros do Planalto da Ajuda, Fronteira, Aroeira, Campo D’Oeste, Malvinas B, Virgem Santa,
Botafogo e região serrana de Macaé, entre outros, distantes entre si e da sede na cidade universitária de Macaé da UFRJ-Macaé. Esta forte fragmentação
espacial mostra como também ocorre na UFRJ na cidade do Rio de Janeiro, as instalações físicas da UFRJ-Macaé também estão distribuídas em um
“campus descontinuo”.

Bom exemplo do conceito de Campus Universitário pode ser encontrado na própria UFRJ, no Campus da Praia Vermelha, onde estão localizadas
várias Unidades Acadêmicas, como o Instituto de Economia, Instituto de Psicologia, Faculdade de Educação, Escola de Serviço Social, Escola de
Comunicação, Instituto de Psiquiatria, Instituto de Neurologia, entre outras Unidades Acadêmicas, pertencentes a diferentes Centros Universitários,
componentes da Estrutura Média da UFRJ. Ao longo das várias décadas de existência do Campus da Praia Vermelha, não se tem conhecimento de que
este Campus tenha sido considerado um Órgão Acadêmico, mas como um local onde se encontram várias Unidades Acadêmicas de diferentes Centros
Universitário da UFRJ, convivendo harmonicamente. O Campus da Praia Vermelha não é coordenado por uma autoridade acadêmica, como ocorre no
Campus Macaé, mas sim, por um subprefeito universitário. No Campus da UFRJ da Praia Vermelha, assim como no Campus Fundão as atividades ensino,
pesquisa e extensão são conduzidas nas Unidades Acadêmicas (Art. 16 e 98 do Estatuto da UFRJ). Também é desconhecida qualquer iniciativa para se
criar um regimento para ordenar as atividades acadêmicas e administrativas do Campus UFRJ da Praia Vermelha, nem tão pouco do Campus UFRJ do
Fundão.

Deve ser feita a reflexão se as atividades acadêmicas e administrativas que a UFRJ desenvolve no município de Macaé, no seu conjunto, formam
um Campus Universitário. Esta reflexão se deve ao fato de que estas atividades são desenvolvidas de maneira fortemente fragmentadas em diferentes
bairros e distritos do município de Macaé. Neste caso, seria mais apropriado que as instalações físicas da UFRJ-Macaé fossem distribuídas.

Sintetizando a UFRJ-Macaé não se constituí em uma unidade territorial, na qual estão localizados os prédios acadêmicos, administrativos e de
convivência, estruturas típicas de um campus universitário. Contudo o Artigo 63ª do Estatuto da UFRJ instituiu o Campus de Macaé como a integração
das atividades da UFRJ, que são desenvolvidas na Região do Lagos e Norte Fluminense. Assim sendo, de acordo com o Estatuto, da UFRJ, atualmente o
Campus de Macaé é formado pelo NUPEM/UFRJ, (Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde e a primeira Unidade da UFRJ a ser instalada em
Macaé) e a Coordenação de Administrativa e Acadêmica de Atividades Fora da Sede (erradamente conhecida como “Campus Macaé”) (Figura 12.2).



Figura 12.3 Até o ano de 2008 o NUPEM/UFRJ era a única Unidade da UFRJ em Macaé. Em 2008 são criados o Campus UFRJ-Macaé e o Órgão de Coordenação
Administrativa e Acadêmica fora da Sede, que equivocadamente foi denominada de “Campus Macaé”.

Tabela 12.1 Síntese das principais etapas da institucionalização das atividades acadêmico-pedagógicas e administrativas da UFRJ em Macaé até 2009.

Data Ações Institucionais Autor da
Ação

Objetivo

04/2007 Nomeação da Comissão Especial Aloísio
Teixeira
(Reitor)

Elaboração de proposta Acadêmico-pedagógica e administrativa para ordenar as atividades da UFRJ em Macaé.

11/2007 Proposta de criação do Centro Campus
Macaé/UFRJ sem Unidades Acadêmicas

Comissão
Especial

12/2007 Análise de propostas Comissão
Especial

a) A Criação do Sétimo Centro Universitário da UFRJ: “Centro Integrado Campus Avançado de Macaé” para ordenar as atividades Acadêmico-pedagógicas e administrativas da
UFRJ em Macaé. Esta proposta também não contemplava a criação de Unidades acadêmicas.

b) A proposta elaborada pela Comissão de Desenvolvimento é substituída por outra, na qual o Sétimo Centro Universitário da UFRJ é substituído pelo “Coordenação das
Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede”.

c) Anova proposta “Alterada” foi e aprovada pelo CONSUNI, em 27 de março de 2008, ficando conhecida como “Resolução 02/2008”.

03/2008 Aprovação da “Resolução 02/2008” Conselho
Universitário

• Não aprova a criação do Sétimo Centro Universitário, o “Centro Integrado Campus Avançado de Macaé”, mas sim um “Órgão de Coordenação das Atividades Administrativas
e Acadêmicas Fora da Sede”, inserindo-o na Estrutura Média da UFRJ.

• Altera o Artigo 17 do Estatuto da UFRJ, acrescentado à Estrutura Média, além dos Centros Universitários e o Fórum de Ciência e Cultura, “Órgãos de Coordenação das
Atividades nas Suas Grades de Ensino, Pesquisas e Extensão”.

• Destaca que a Estrutura Média pode incluir Coordenação Administrativa e Acadêmica Fora da Sede, quando localizadas em campi.

12.4 ABRIL DE 2008 REITORIA NOMEIA A PRIMEIRA COMISSÃO PARA ELABORAR PROPOSTA DE
REGIMENTO: INICIO DA VIA-CRÚCIS

A nomeação pela vice-reitora da UFRJ Professora Sylvia da Silveira Vagas em 30 de abril de 2008, da primeira comissão para, em 60 dias, elaborar
a proposta de regimento para o Campus Macaé pode ser considerada a primeira estação de uma verdadeira via-crúcis que se transformou a elaboração da
proposta de regimento para ordenar as atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé. Esta comissão era composta pela Professora Belkis
Valdman, Pró-reitora de Graduação; Professora Cássia C. Turci, Diretora do Instituto de Química; Professora Maria A. Tyrrell, Diretora da Escola de
Enfermagem; Professor Carlos Rangel Rodrigues, Diretor da Faculdade de Farmácia; Professor Antônio José Ledo, Diretor da Faculdade de Medicina;
Professora Elisabeth Accioly, Diretora do Instituto de Nutrição; Professora Maria Fernanda S. Quintela, Diretora do Instituto de Biologia e pelo professor
Francisco A. Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ (Figura 12.4).



Figura 12.4 Portaria da Vice-reitora da UFRJ, em 30 de abril de 2008 nomeando a Comissão para elaborar a primeira proposta de regimento para o “Campus Macaé,
que segundo a portaria deveria estar pronta em 60.

A comissão nomeada para a elaboração da primeira proposta de regimento para ordenar as atividades da UFRJ que estavam sendo implantadas em
Macaé iniciou seus trabalhos mesmo antes da publicação da portaria de nomeação. O entusiasmo era uma marca registrada desta comissão, e o mesmo era
motivado por fazer parte de um projeto inovador e ousado, que iria proporcionar enormes benefícios para a UFRJ e para muitos cidadãos brasileiros. Não
menos relevante era o desejo de realizar o sonho de interiorizar a Minerva, símbolo da UFRJ e assim contribuir para o desenvolvimento de uma das
regiões do Estado do Rio de Janeiro mais carentes de centros de geração de conhecimentos, que é a Região Norte Fluminense.

A proposta de regimento elaborada pela Comissão seguiu os conteúdos dos regimentos dos Centros Universitários já existentes na UFRJ. Contudo
ousou incorporar alguns conteúdos da Resolução 02/2008, aquela que criou o Campus Macaé e criou também várias não conformidades estatutárias. Este
procedimento replicou alguns dos equívocos mais emitentes contidos nesta resolução, como o de considerar Campus Universitário como sinônimo de
Unidade Acadêmica. Este equívoco é visível já no segundo artigo da proposta de regimento: Art.2º- O Campus de Macaé tem como finalidade. I- Sediar
ensino de graduação e Pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária em diferentes áreas do conhecimento, de forma integrada. Este inciso, assim
como vários outros, se referem às atribuições das Unidades Acadêmicas conforme artigos 16 e 98 do Estatuto da UFRJ. Com esta primeira proposta de
regimento consolida o danoso equívoco de colocar Campus Universitário como sinônimo de Unidade Acadêmica.

A proposta foi analisada inicialmente pelo Conselho Superior de Coordenação Executiva, que a aprovou por unanimidade. A Comissão de
Legislação e Normas, por outro lado, em oito de dezembro de 2008, fez vários questionamentos de ordem estruturais e o processo retornou em 13 de abril
de 2009 para a Pró-reitora de Graduação para as devidas correções.

Em 6 de maio de 2009, a Comissão de Legislação e Normas envia o processo com a primeira proposta de regimento do “Campus Macaé” para ser
analisado pelo plenário do Conselho Universitário da UFRJ (CONSUNI). A proposta foi, em 27 de agosto de 2009, exaustivamente discutida e
questionada quanto à pertinência de se criar mais um Centro Universitário e especialmente quanto a criação de Campus Avançado. A sessão foi encerrada
com o pedido de Vistas ao Processo pelos conselheiros Carlos Vainer, Alcino Câmara Neto, Walter I. Suemitsu e Luiz Antônio da Cunha

Na sessão do CONSUNI de 10 de setembro de 2009, aqueles conselheiros que solicitaram vistas ao processo retornaram com seus pareces, alguns
deles como aquele elaborado pelo conselheiro Carlos Vainer representa uma verdadeira obra crítica sobre a proposta de regimento do “Campus Macaé”,
além de ressaltar o desafio, que é o de se criar algo inovador na UFRJ, uma instituição engessada por legislação ultrapassada.

Carlos Vainer destaca em seu parecer, lido na sessão do CONSUNI de 10 de setembro de 2009: “Ao criar, de maneira artificiosa e pouco
amadurecida, a Figura do “campus” enquanto instância intermediária, o Conselho Universitário preparou o terreno fértil para que as futuras comissões
encarregadas de elaborar propostas de regimento enfrentassem problemas insolúveis do ponto de vista da institucionalidade hoje vigente na UFRJ”.
Carlos Vainer acentua ainda: “Certamente, é possível pensar em inovações institucionais, mas é necessário que elas dialoguem e se integrem com a
estrutura institucional vigente, sob a pena de estarmos criando hoje, os monstrengos institucionais de amanhã” (Parecer do Conselheiro Carlos Vainer no
processo: 23079.055459/2008-81).

O Conselheiro Carlos Vainer concluiu seu relato propondo grande número de modificações à proposta de regimento do “Campus Macaé” e
questiona a ausência de Unidades Acadêmicas e recomenda, expressamente, a revisão da Resolução 02/2008 (processo: 23079.055459/2008-81)

O Conselheiro Luiz Antônio da Cunha questiona, de maneira enfática, o fato da proposta de regimento em análise “atribuir um “ENTE”, da
Estrutura Média da UFRJ, a coordenação de cursos de em todos os níveis, tarefa estatuariamente afeta às Unidades Acadêmicas” (Artigo 98). Este relator
também foi enfático ao questionar a não legitimidade de um “ENTE” da Estrutura Média ter lotação docente, que segundo o Artigo 94 do Estatuto da
UFRJ é atribuição das Unidades Acadêmicas. Os conselheiros Alcino Câmara Neto e Walter I. Suemitsu também foram enfáticos ao expressar que a
proposta deveria ser para o regimento de um novo Centro da UFRJ em Macaé e não para um Campus Universitário.

12.5 SETEMBRO DE 2009 CONSELHO UNIVERSITÁRIO NOMEIA A SEGUNDA COMISSÃO PARA ELABORAR
PROPOSTA DE REGIMENTO

Diante da forte polêmica estabelecida e da forte incerteza da aprovação da proposta de regimento para o “Campus Macaé”, o plenário do
CONSUNI, aprovou a retirada do processo de pauta e a constituição de Comissão composta pelos conselheiros: Rodrigo Barbosa Capaz, Carlos Vainer,



Alcino Alcântara Neto, Walter I. Suemtsu, Luiz Antônio da Cunha (docentes), Agnaldo Fernandes (representante dos Técnicos Administrativos) e Luiz
Carlos Machado (representante dos discentes) para elaborar uma nova proposta de regimento.

A comissão nomeada pelo Conselho Universitário da UFRJ se caracterizava por ter entre seus componentes representantes do corpo docente e
técnicos administrativos detentores de elevada experiência em gestão universitária e por serem profundos conhecedores dos meandros regimentais e
estatutários da UFRJ. Sob a presidência Prof. Alcino Câmara Neto, Decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE/UFRJ), a comissão
trabalhou arduamente durante seis meses. Neste período, alguns de seus membros visitaram Macaé para conhecer pessoalmente as instalações e conversar
com os “colegas de Macaé”. De grande relevância foram as várias reuniões da Comissão do CONSUNI com o “Grupo dos Pioneiros”, agora ampliado
com os diretores das novas unidades que estavam instalando ou que pretendiam instalar cursos em Macaé. Neste sentido, o conselheiro Prof. Carlos
Vainer convidou o “Grupo dos Pioneiros” para uma reunião no dia 11 de setembro de 2009 na “sua casa” o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional (IPPUR/UFRJ). Os objetivos principais desta reunião eram: mostrar como funciona um instituto interdisciplinar sem departamento e legitimado
pelo Estatuto da UFRJ, e apresentou como exemplo o seu próprio instituto, o IPPUR e demostrar ao “Grupo dos Pioneiros” que o melhor caminho para
ordenar as atividades da UFRJ, conforme era pretendido por este seria a criação de um Centro Universitário Integrado inserido em um Campus
(Figura 12.5)

Figura 12.5 Prof. Carlos Vainer, membro da Comissão do Conselho Universitário para elaborar proposta de regimento para o “Campus Macaé” em reunião com o
“Grupo dos pioneiros”. Prof. Vainer recomentou expressamente a criação de um Centro Universitário Integrado para ordenar as atividades da UFRJ no Campus de
Macaé. Foto feita em 11 de setembro de 2009. Foto Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

Em várias ocasiões, a Comissão do CONSUNI solicitou a realização de reuniões com o “Grupo dos Pioneiros” para equacionar dúvidas e buscar
consenso em algumas propostas. Estas reuniões eram realizadas na reitoria da UFRJ às sextas feiras, a partir da 15 horas e se estendiam até o início da
noite (Figura 12.6).

Figura 12.6 Uma das várias reuniões da Comissão nomeada pelo Conselho Universitário para elaborar regimento do “Campus Macaé” como “Grupo dos Pioneiros”: da
esquerda para a direita: Prof. Alcino Câmara Neto, Prof. Carlos Vainer, Prof.ª Laura Tavares e o Sr. Agnaldo Fernandes. No lado direito da mesa, representando a
Pró-0reitoria de Graduação, Prof. Eduardo Mach; “Grupo dos Pioneiros”: Prof.ª Elisabeth Accioly, Prof. Carlos R. Rodrigues, Prof.ª Maria Fernanda S. Quintela e
Prof.ª Maria Antonieta Tyrrell. Foto feita pelo Prof. Francisco A. Esteves em 18 de setembro de 2009.

12.6 PLENÁRIO CONSELHO UNIVERSITÁRIO ANALISA PROPOSTA DE REGIMENTO ELABORADA PELA
COMISSÃO

Na sessão do Conselho Universitário de 25 de março de 2010 o presidente da Comissão, Prof. Alcino Câmara Neto, fez relato circunstanciado do
trabalho realizado ao longo de seis meses e destacando os principais pontos que faziam parte do parecer desta comissão:

1º- A criação do Centro Integrado de Macaé, que como os demais Centros Universitários da UFRJ será inserido na Estrutura Média da UFRJ;

2º- A instituição do Campus de Macaé, que sedia as atividades do Centro Integrado de Macaé;

3º- Os Campi universitários são administrados por uma Prefeitura.

Após a apresentação do parecer da comissão, foi iniciado um amplo e acalorado debate que se estendeu por horas. O Conselheiro Luiz Antônio da
Cunha, conhecido internacionalmente pelas excelentes obras na área de Educação, fez várias intervenções acaloradas contra a proposta apresentada pelo
Professor Alcino Alcântara Neto. O Conselheiro Luiz Antônio da Cunha se utilizou de dados históricos e demonstrou que a instituição Centro
Universitário era fruto da ditadura militar de 1964. Este Centro, segundo o conselheiro, “mesmo adjetivado de integrado, será um reforço daquilo que
nossa universidade tem de mais burocrático. Não vale a pena investir no que está em baixa em todo o país”. Embora membro da Comissão do CONSUNI,



o conselheiro Luiz Antônio da Cunha fez voto em separado contra o parecer da Comissão e seu voto foi favorável à criação de uma faculdade que poderia
segundo ele, estar vinculada ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.

Mesmo diante de forte polêmica sobre a proposta de regimento, o presidente do Conselho Universitário, Professor Aloisio Teixeira, colocou em
votação e a proposta de alteração do Estatuto não foi aprovada, por não ter obtido o voto favorável de 2/3 dos conselheiros que assinaram o livro de
presença, conforme estabelecido pelo parágrafo terceiro do artigo trinta e três do Regimento do CONSUNI.

12.7 NA AUSÊNCIA DE REGIMENTO CONSUNI APROVA “NORMAS PROVISORIAS”
No ano de 2011 já se encontravam em pleno funcionamento em Macaé os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química,

Farmácia, Nutrição e Enfermagem. Além disso, iniciariam as atividades no início do segundo semestre de 2011 os cursos de Medicina e de Engenharia
Mecânica, Civil e de Produção. Neste mesmo ano, a UFRJ-Macaé já contava com quase uma centena de docentes, algumas dezenas de técnicos
administrativos e cerca de 700 alunos e ainda não dispunha de nenhum instrumento regimental que ordenasse suas atividades acadêmicas e
administrativas no seu novo campus, instituído pela Resolução 02/2008.

Diante da necessidade de institucionalizar as atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em Macaé, em caráter de urgência, o Conselho
Universitário aprovou na sessão de 12 de maio de 2011, a Resolução 09/2011 estabelecendo um conjunto de normas que foram denominadas de “Normas
Provisórias”. As “Normas Provisórias” nasceram com duas características principais: 1º- Como o próprio nome destaca eram para ser provisórias.
Contudo sete anos após a sua publicação, continuam sendo o único instrumento a nortear as ações administrativas e acadêmicas da UFRJ-Macaé e 2º- Por
conter em vários de seus artigos os mesmos equívocos cometidos na Resolução 02/2008 e nas propostas de regimento que a antecederam, contribuindo
assim para que erros conceituais e que afrontam diretamente o estatuto da UFRJ se tornassem verdade na rotina do que passou a ser denomino de
“Campus Macaé”.

Já no texto inicial das “Normas Provisórias” pode ser detectada a primeira inconsistência da Resolução 09/2011, onde é apresentada como uma das
justificativa para a sua edição: “o Campus de Macaé da UFRJ ainda não dispõe de Regimento próprio”. Campus sendo uma unidade territorial não dispõe
de regimento, mas sim as estruturas acadêmicas que estão dentro do campus, como departamentos, institutos, escolas e faculdades.

A segunda inconsistência estatutária das “Normas Provisórias” (Resolução 09/2011) pode ser identificada nos artigos 2º e 3º, que tratam de temas
inerentes às Unidades Acadêmicas, portanto, Órgãos componentes da Infraestrutura (escolas, faculdades e os institutos), a quem o Estatuto da UFRJ (Art.
16, 37 e 98) atribuí a missão de realizar e de coordenar cursos de graduação e de pós-graduação. O fato da Resolução 08/2008 ter inserido o “Campus
Macaé” na Estrutura Média da UFRJ o impossibilita de realizar e coordenar cursos de graduação e de pós-graduação, atribuição está garantida pelo
Estatuto da UFRJ às Unidades Acadêmicas (artigo 98).

Segundo as “Normas Provisórias” (Resolução 09/2011) as instâncias de Direção, Coordenação e Deliberação do Campus UFRJ-Macaé serão
exercidas pelo Comitê Assessor (CA), Conselho Deliberativo Provisório (CD) e a Direção Geral Provisória, (DG).

O Comitê Assessor tem o objetivo de acompanhar e supervisionar o processo de implantação e desenvolvimento do Campus UFRJ-Macaé e era
formado pelos membros do Colegiado Provisório e por representantes das Pró-Reitorias de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, de Pessoal, de
Gestão e Governança e por um representante da Superintendência da Tecnologia da Informação.

O Conselho Deliberativo Provisório, como instância superior de deliberação, é composto pelos coordenadores de curso de graduação e de pós-
graduação, coordenador de pesquisa, coordenador de extensão, coordenador Administrativo, prefeito do Campus Macaé, professores titulares e
representantes de categorias docentes, discentes e de técnicos administrativos.

12.8 “NORMAS PROVISÓRIAS” ALCANÇA O TOTAL OBSOLETISMO
As “Normas Provisórias”, como o próprio nome aponta, eram para ter período curto de vida, de no máximo seis meses. Contudo, a enorme massa

inercial que caracteriza a gestão de uma grande universidade, como a UFRJ, fez com este período fosse muito superior e continua sendo o único
instrumento que garante alguma legitimidade às ações acadêmicas e administrativas da UFRJ-Macaé.

O Artigo 7 das “Normas Provisórias”, que define o Conselho Deliberativo Provisório como a instância superior de deliberação, pode ser
considerado um dos poucos artigos da “Normas Provisórias” que ainda é praticado, muito embora, pelo seu elevado grau de desatualização, tornou-se
pouco representativo do universo acadêmico e administrativo da UFRJ-Macaé.

Os demais artigos das “Normas Provisórias” caracterizam-se pelo total obsoletismo, fato que torna a implantação da UFRJ-Macaé no contexto do
que foi planejado pelos seus idealizados uma grande frustação. Esta frustação se torna ainda mais evidente, quando se considera que o universo de pessoal
docente, técnicos administrativos e de discentes atualmente fazendo parte da UFRJ-Macaé é superior àquele presente em várias universidades federais do
Brasil. Este contingente tem o seu dia-a-dia sem nenhum instrumento regimental que atenda às caraterísticas da UFRJ em Macaé e capaz de garantir a
gestão e legitimidade dos atos acadêmicos e administrativos na sua plenitude. Considerando o estágio de rápido crescimento em que se encontra a UFRJ
em Macaé, não é difícil admitir que as “Normas Provisórias” não mais atendem as demandas atuais. Uma das evidências do elevado grau de
obsolescência das “Normas Provisórias” é fato de que praticamente são desconhecidas e muito menos, utilizadas pelo Corpo Social da UFRJ-Macaé.

Um dos aspectos mais desanimadores que se pode extrair do período mais recente de vigência das “Normas Provisórias” é fato do Comitê Assessor
não ter realizado nenhuma reunião para discutir temas inerentes a sua missão que são de absoluta relevância para sucesso no processo de implantação da
UFRJ em Macaé. A criação do Comitê Assessor foi resultado de várias reuniões do “Grupo dos Pioneiros” com o reitor Professor Aloisio Teixeira. Destas
reuniões concluiu-se que haveria necessidade de inserir nas “Normas Provisórias” uma instância, composta por docentes, que detivesse os conhecimentos
sobre a história da UFRJ-Macaé e a experiência acadêmica e administrativa necessária para ajudar e para supervisionar as diferentes etapas do complexo
processo de implantação de uma universidade com as características que foram previstas para a UFRJ-Macaé. O “Grupo dos Pioneiros” com base na
experiência acumulada em relação à implantação da UFRJ em Macaé solicitou a inclusão no Comitê Assessor representantes daquelas Pró-Reitorias e
superintendências mais afetas ao processo de implantação e assim passaram a fazer parte do Comitê Assessor representantes das Pró-Reitorias de
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, de Pessoal, de Gestão e Governança e por um representante da Superintendência da Tecnologia da
Informação.

O Comitê Assessor pode ser considerado como a instância mais importante no processo de implantação da UFRJ em Macaé, pois na sua
composição se encontram docentes que já foram diretores de unidades e ex-pró-reitores, portanto detentores de considerável experiência acadêmica e
administrativa, que juntamente com os representante das Pró-Reitorias, chamadas “Pró-Reitorias chave para Macaé”, teriam as condições necessárias para
ajudar o Corpo Social de Macaé, que certamente facilitaria a implantação de uma UFRJ em Macaé no contexto como foi planejada pelos seus
idealizadores. Esta afirmação se torna ainda mais plausível, quando se considera que as principais decisões acadêmicas e administrativas da UFRJ
ocorrem na sua sede na cidade do Rio de Janeiro onde os componentes do Comitê Assessor desenvolvem suas atividades. Desta maneira, o Comitê



Assessor teriam possibilidade de construir “pontes” entre a gestão da UFRJ-Macaé e a administração central, suas Pró-Reitorias e demais órgãos
acadêmicos e administrativos da UFRJ localizados na cidade do Rio de Janeiro. Estas “pontes” seriam de absoluta importância para o sucesso da
implantação acadêmico e administrativo da UFRJ-Macaé.

Os motivos pelos quais o Comitê Assessor, após a sua reunião de instalação no ano de 2009, realizou não mais do que duas reuniões e desta maneira
deixou de prestar seus relevantes serviços em prol da implantação da UFRJ em Macaé podem ser atribuídos a alguns fatores identificáveis: 1º A baixa
relevância atribuída pela administração central da UFRJ ao papel do Comitê Assessor para à implantação da UFRJ em Macaé. Ainda é evidente como a
UFRJ, no seu conjunto, ainda não se despertou para o enorme potencial que representa a UFRJ em Macaé para o desenvolvimento da Região Norte
Fluminense e para o Brasil. Com frequência se observa até os dias atuais, que técnicos que ocupam cargos estratégicos para a UFRJ-Macaé não escondem
o desconforto de nunca ter se deslocado da sede na cidade do Rio de Janeiro para conhecer o setor que ele tanto influencia na UFRJ-Macaé; 2º- A falta de
interesse, do que o Artigo 7 das “Normas Provisórias” denomina de “Direção Geral Provisória” do “Campus Macaé”, motivada, por desconhecer a
importância e o potencial do Comitê Assessor ou por considerar que este Comitê possa atuar interferindo na gestão local. Contudo, deve ser destacado
que a “Direção Geral Provisória” do “Campus Macaé” deveria considerar o Comitê Assessor como um parceiro de extrema relevância para apoiar e
viabilizar de forma mais exitosa a implantação da UFRJ-Macaé e 3º A enorme massa inercial que caracteriza UFRJ.

Passado mais de uma década, após a instalação do primeiro curso de graduação da UFRJ em Macaé, o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, é possível fazer um diagnóstico de que o não funcionamento do Comitê Assessor foi um grave erro cometido ao longo do processo de
implantação da UFRJ-Macaé. A implantação da UFRJ em Macaé se constituía de um projeto inovador, ousado no qual se depositava muitas esperanças de
se constituir em um elemento desencadeador das mudanças que se fazem necessárias na estrutura da UFRJ. Um projeto com estas características necessita
que na sua condução participem profissionais detentores de grande experiência acadêmica e de gestão universitária e com grande capacidade de enxergar
o futuro, ou seja, estar à frente de seu tempo. Neste contexto, vale retornar à leitura sobre a história da criação das importantes universidades e dos
importantes de geração de conhecimento do mundo para se concluir que todos foram criados por sonhadores e pensadores e nunca por burocratas ou por
decretos. A UFRJ pertence ao grupo das seletas universidades brasileiras que dispõem em seus quadros, docentes altamente qualificados que poderiam
contribuir na missão de criar uma nova UFRJ em Macaé, que certamente seria modelo de universidade para o Brasil. Alguns destes docentes já colheram
experiências ao participarem da criação de renomados centros de pesquisas e universidade no Brasil e no exterior, que lhes confere considerável reputação
nacional e internacional.



CAPÍTULO 13
PRIMEIROS COLEGIADOS E PRIMEIRAS ESTRUTRAS FÍSICAS DA UFRJ-MACAÉ

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



13.1 PRIMEIRO COLEGIADO DA “COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA FORA DA
SEDE”, ERRONEAMENTE DENOMINADA DE “CAMPUS MACAÉ”

No ano de 2009, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já tinha criado em Macaé os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura
em Química, Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Obstetrícia e Medicina. Neste período já se encontram centenas de docentes empossados e em plena
atividade e dezenas de vagas de docentes e de técnicos administrativos estavam previstas através do Programa de Reestruturação Expansão das
Universidades Federais (REUNI) para serem alocados na UFRJ-Macaé. Além disso, alunos já estavam matriculados e algumas infraestruturas
administrativas, como Secretaria Acadêmica e o setor de pessoal já estavam razoavelmente estruturadas. Era grande a ansiedade, especialmente do corpo
docente, pela criação de estruturas administrativas e pela criação do arcabouço regimental para legitimar as várias atividades administrativas e acadêmicas
que já estavam sendo desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé.

Uma das primeiras tentativas de organização administrativa e acadêmica foi a publicação da Portaria 1587 de 15 de setembro de 2009, assinada pela
vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Sylvia Vargas, criando o Colegiado Provisório de Macaé que ficou conhecido pelo
Corpo Social da UFRJ-Macaé como CPM. A Portaria 1587 tornava claro, que um dos principais equívocos cometidos na Resolução Nº 02/2008 do
Conselho Universitário, que foi o de estabelecer o termo Campus, como sendo sinônimo de Unidade Acadêmica, foi, mais uma vez, incorporado em
publicações oficiais da UFRJ, como ocorreu nesta portaria (Figura 13.1).

No início do texto da Portaria 1587 lê-se: “A vice-reitora da UFRJ no uso das atribuições conferidas pela Portaria 1850, publicada no Diário Oficial
da União de 09 de Julho de 2007, resolve constituir o Colegiado Provisório do Campus Macaé, composto pelos seguinte professores....”. Um colegiado na
estrutura universitária, tem como missão precípua deliberar sobre atividades acadêmicas e administrativas das instâncias componentes da Infraestrutura,
que são as Unidades Acadêmicas (Art. 15 e 16 Estatuto da UFRJ) e da Estrutura Média, os Centros Universitários (Art. 15 e 17 Estatuto da UFRJ). Por
outro lado, um Campus Universitário é administrado pelos órgãos pertencentes a Prefeitura Universitária, que é responsável pela manutenção e gestão dos
espaços urbanos, manutenção predial, segurança patrimonial e das estruturas físicas. Assim sendo, com base na Resolução Nº 02/2008 do Conselho
Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro que alterou o seu Estatuto, em 27 de maio de 2008, criando a “Coordenação de Atividades
Administrativa e Acadêmica Fora da Sede” e o “Campus de Macaé”, o correto é considerar que o Colegiado Provisório de Macaé foi o primeiro colegiado
da “Coordenação de Atividades Administrativa e Acadêmica Fora da Sede”, que é uma instância acadêmica e não um Campus Universitário, como foi
considerado e como ficou equivocadamente entendido (Figura 13.1).

Figura 13.1 Portaria 1587 de 15 abril 2009, assinada pela Vice-reitora, Prof.ª Sylvia Vargas, nomeia o Colegiado Provisório de Macaé (CPM), primeiro colegiado da
“Coordenação de Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede”, que foi equivocadamente denominado de Campus Macaé.

O Colegiado Provisório de Macaé (CPM) teve a sua primeira constituição formada pelos professores: Belkis Valdman-Pró-Reitora de Graduação
(presidente do colegiado), Cassia C. Turci-Diretora do Instituto de Química, Maria Antonieta R. Tyrrell-Diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery,
Carlos Rangel Rodrigues-Faculdade de Farmácia, Antônio José Ledo-Diretor Faculdade de Medicina, Elisabeth Accioly-Diretora do Instituto de Nutrição
Josué de Castro, Maria Fernanda S. Quintela - Diretora do Instituto de Biologia, Francisco de A. Esteves-Diretor NUPEM/UFRJ, Erickson Rocha e
Almendra–Diretor Escola Politécnica, Laura Tavares-Pro-Reitora de Extensão e pleno servidor Técnico administrativo Paulo Roberto Pereira dos Santos.
A análise da primeira composição do CPM evidencia que seus componentes eram detentores de grande experiência administrativa, além disso, com
ligações administrativas fortes com a administração central da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a maioria, também fazendo parte do Conselho
Universitário da UFRJ. Estas características faziam do CPM um colegiado com muita autoridade acadêmica e com enormes possibilidades de atuação nas
diferentes esferas acadêmicas, como Conselho de Graduação (CEG) e Conselho de Pós-graduação e Pesquisa (CEPEG) e administrativas, especialmente
nas Pró-Reitorias de grande interesse para a UFRJ- Macaé como a Pró-Reitoria de Graduação, de Pessoal e de Finanças e Planejamento. A consequência
da atuação qualificada e constante do CPM foi a alocação de várias vagas de docentes e de técnicos administrativos e a abertura de novos cursos, como os
cursos de medicina (segundo semestre 2009) e de engenharia civil, mecânica e de produção (primeiro semestre de 2011), recursos para a montagem de
laboratórios e para infra estrutura de apoio à administração.

A primeira reunião do Colegiado Provisório de Macaé ocorreu no dia 30 de abril de 2009. As reuniões ocorriam na sala de reuniões da reitoria,
contígua ao Plenário do Conselho Universitário, localizada no segundo andar do prédio da reitoria. Após a cerimônia de instalação do colegiado, a
presidente Professora Belkis Valdman colocou a necessidade de homologar as inscrições para concurso docente para Macaé do edital número 12, de 25
fevereiro de 2009. Na análise da documentação deste período fica evidente a preocupação dos conselheiros por assegurar o maior número possível de
vagas docentes do Programa REUNI para a UFRJ-Macaé e para acelerar a realização dos vários concursos para ocupar as vagas já obtidas.

Algumas das ações mais importantes do CPM foram as articulações no sentido de pactuar, da maneira mais institucional possível, as relações entre a



Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Prefeitura de Macaé. Esta tarefa foi atribuída pelo CPM ao professor Francisco de A. Esteves, que como
Diretor do NUPEM/UFRJ se fazia mais presente em Macaé. Além disso, já havia construído algumas parcerias bem sucedidas com diferentes segmentos
da administração municipal. Por intermédio do diretor do NUPEM/UFRJ, foi possível realizar algumas reuniões, das quais participaram o Prefeito de
Macaé Sr. Riverton Mussi, a Vice Prefeita Professora Marilena Garcia e o Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professor Aloisio Teixeira,
com o objetivo de garantir as contrapartidas envolvidas na parceria Universidade Federal do Rio de Janeiro e Prefeitura de Macaé.

Uma reunião emblemática para os conselheiros do CPM foi aquela realizada no dia 1 de junho de 2009 onde a Vice-Prefeita de Macaé, Professora
Marilena Garcia, anunciou ao reitor e aos conselheiros do CPM, que a Prefeitura de Macaé autorizara abertura de licitação para a construção de dois
blocos de salas de aulas e outras dependências destinadas a abrigar os cursos que a Universidade Federal do Rio de Janeiro pretendia instalar em Macaé.
Desta maneira, foram garantidos os Blocos B e C, situados na Cidade Universitária, que atualmente são fundamentais para o atendimento das demandas
da UFRJ em Macaé (Figura 13.2).

Figura 13.2 Reunião realizada no dia 1 de junho de 2009 na UFRJ - Campus Fundão com representantes da Prefeitura de Macaé com o Reitor da UFRJ com o objetivo
de garantir as contrapartidas envolvidas na parceria UFRJ e Prefeitura de Macaé. Nesta reunião Vice-Prefeita, Prof.ª Marilene Garcia, anunciou a abertura de licitação
para construção dos Blocos B e C na Cidade Universitária para instalar os futuros cursos da UFRJ em Macaé. Da esquerda para direita: Prof. Francisco A. Esteves
(Diretor do NUPEM/UFRJ), Prof. Eduardo March (Superintendente Acadêmico da Pró-Reitora de Graduação), Prof.ª Marilene Garcia (Vice-Prefeita de Macaé), Prof.
Aloisio Teixeira (Reitor da UFRJ) e Prof. Joelson Tavares Rodrigues (Presidente da Fundação Macaense de Educação). Foto em 1 de junho de 2009. Arquivo
Laboratório de Limnologia UFRJ.

À medida que o número de docentes e técnicos administrativos empossados para atuar na UFRJ-Macaé aumentava, cresciam as demandas destas
categorias e assim foi aprovado pelo CPM, que suas reuniões seriam realizadas de maneira alternada entre o Campus Fundão e o Campus Macaé (aqui
corretamente citado com espaço territorial). Através deste procedimento seria possível que os docentes e técnicos administrativos lotados na UFRJ-
Macaé tivessem a oportunidade de colocar suas demandas acadêmicas e administrativas diretamente aos membros do CPM.

As reuniões do CPM, quando realizadas no Campus Macaé ocorriam no NUPEM/UFRJ, que na época era o único prédio da UFRJ em Macaé e
também aquele que oferecia melhores condições de infraestrutura. Uma destas reuniões foi realizada no dia 2 de dezembro de 2010 (Figura 13.3). Nesta
reunião a Presidente do Colegiado, Professora Belkis Valdman, comunicou que a Professora Laura Tavares, Pró-reitora de Extensão não pôde vir a Macaé
pois teve que participar de reunião do Conselho Universitário para questionar a demora na aprovação do regimento do “Campus Macaé”. Esta
comunicação da presidência do CPM evidencia a importância de ter entre seus componentes, membros de Colegiados Superiores da UFRJ, como
Conselho de Graduação (CEG), Conselho de Ensino para Graduados (CEPEG) e Conselho Universitário (CONSUNI). Esta importância decorre do fato
de que estes Órgãos Colegiados Superiores são os principais fóruns da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ocorriam decisões que afetavam
diretamente a implantação da UFRJ em Macaé.

Figura 13.3 Reunião do Colegiado Provisório de Macaé (CPM), instância máxima de decisão do “Campus Macaé”, que foi presidido, na sua fase inicial, pela Prof.ª
Belkis Valdman, Pró-Reitora de Graduação, tendo como vice-presidente o Prof. Francisco A. Esteves (Diretor NUPEM/UFRJ). Foto Esquerda: Prof.ª Belkis Valdman,
Presidente (ao centro), a sua direita Superintendente Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação, Eduardo Mach, a sua esquerda, Secretario do CPM (Sr. Daniel). Foto
direita: CPM em reunião. Foto em 2 dezembro 2010. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A realização das reuniões do CPM, pelo menos uma vez ao mês em Macaé, foi uma das primeiras propostas aprovadas por este Colegiado.
Contudo, pelo fato de que vários componentes eram diretores de Unidades ou pró-reitores com agenda muito “pesada” de compromissos na sede, na
cidade do Rio de Janeiro, não foi possível cumprir esta deliberação. A alternativa proposta e aprovada pelo CPM foi a indicação, na reunião de 15 de
junho de 2009, do Professor Francisco de A. Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ, como Substituto Eventual da Presidente do CPM. A presidente deste
colegiado, Professora Belkis Valdman, argumentou que o Professor Francisco de A. Esteves é “um membro do CPM com enorme experiência acadêmica,
de reconhecimento nacional e internacional e profundo conhecedor das questões de Macaé e da administração da UFRJ”.

Para proporcionar mais autonomia e especialmente, mais agilidade à gestão da UFRJ-Macaé, numa fase que necessitava de rápidas decisões aos
vários problemas locais, que surgiam no dia-a-dia, a Professora Belkis Valdman propôs, em junho de 2009, o nome do Professor Francisco A. Esteves,



para acumular o cargo de Substituto Eventual de Presidente do CPM com o cargo de “Coordenador Local do Campus UFRJ-Macaé”. Esta indicação foi a
aprovada por unanimidade pelo CPM e acompanhada de vários elogios por parte de vários conselheiros.

Com a indicação do Professor Francisco de A. Esteves como “Coordenador Local do Campus UFRJ-Macaé” foi possível criar um “Colegiado
Local” formado pelos primeiros coordenadores de curso e por professores que desejavam contribuir para a construção dos primeiros alicerceies
acadêmicos e administrativos da UFRJ-Macaé. Este “Colegiado Local” era informal e seus membros atuavam de maneira voluntária. Nas reuniões do
“Colegiado Local”, que ocorriam uma ou duas vezes por mês, eram discutidos os temas que seriam pautados no CPM e também assuntos de grande
relevância no dia-a-dia local, que não necessitariam ser pautados no colegiado. Com o decorrer das reuniões do “Colegiado Local” ficava cada vez mais
explícito, a necessidade de que as decisões das questões referentes à UFRJ-Macaé tivessem a participação mais efetiva do Corpo Social da UFRJ lotado
em Macaé e que este colegiado devesse ser institucionalizado para garantir a efetiva implementação das decisões aprovadas por seus membros
(Figura 13.4).

Figura 13.4 Reunião dos coordenadores de curso, aberta a professores da UFRJ-Macaé com o Coordenador Local, Prof. Francisco A. Esteves (Diretor do
NUPEM/UFJ). Estas reuniões realizadas por recomendação do Colegiado Provisório de Macaé (CPM), visavam discutir os problemas mais prementes da fase de
implantação dos cursos UFRJ-Macaé e os temas a serem levados para o CPM. Foto reunião realizada em 15 abril 2011 no Polo Ajuda. Arquivo Laboratório de
Limnologia UFRJ.

O “Colegiado Local” realizou várias manifestações junto ao CPM para que interviesse junto ao Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
no sentido de solicitar a sua institucionalização e para criar instrumentos regimentais para ordenar minimante as ações administrativas e acadêmicas que
estavam em curso na UFRJ-Macaé. Estas solicitações se justificavam também pela demora da aprovação do Regimento da UFRJ-Macaé pelo Conselho
Universitário. Assim, na sessão de 12 de maio de 2011 do Conselho Universitário, foi aprovada a proposta do Reitor Professor Aloisio Teixeira, que ficou
conhecido como Resolução Nº 09/2011, com o objetivo de ordenar as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
em Macaé. Esta resolução criou o Conselho Deliberativo Provisório, que ficou conhecido como “CD do Campus” que substitui o CPM. A substituição,
contudo, foi regulamentada pela Portaria de 17 de junho de 2011 que autorizou o CPM exercer suas funções até a implantação do “CD Campus”, que
ocorreu em 5 de agosto de 2011 (ver item 13.2).

Por solicitação do “Coordenador Local” (Professor Francisco A. Esteves) e dos Coordenadores de Curso ao CPM, o Reitor Professor Aloisio
Teixeira e a Pró-Reitora de Graduação Professora Belkis Valdman, autorizaram o Superintendente Acadêmico da Pró-reitora de Graduação Professor
Eduardo Mach, a estruturar em conjunto com o “Colegiado Local”, um grupo de trabalho formado pelos coordenadores dos cursos até então criados pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé, que passou a ser chamado de “Colegiado de Graduação de Macaé”. Igualmente ao “Colegiado Local”,
o “Colegiado de Graduação de Macaé” não foi criado por portaria ou resolução, mas teve papel estratégico, numa fase das mais importantes da
implantação dos cursos da UFRJ em Macaé.

Como coordenador do “Colegiado de Graduação de Macaé”, o Professor Eduardo Mach desempenhou relevantes serviços à UFRJ-Macaé, que tem
repercussão até os dias de hoje. Dentre os vários excelentes serviços podem ser destacados: a criação das Secretarias Acadêmicas dos cursos,
treinamentos dos primeiros servidores para atuar nas Secretarias Acadêmicas e a criação de mecanismos administrativos para facilitar os trâmites dos
processos entre a UFRJ-Macaé e a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou também junto à administração central para aumentar o número
de vagas para atender às disciplinas ainda sem docentes, entre outras. O “Colegiado de Graduação de Macaé” realizava reuniões quinzenais com os
primeiros coordenadores para estruturar a gestão acadêmica e administrativa dos cursos já implantados e organizar de maneira exemplar a estrutura física
e administrativa para receber os novos cursos. Deve ser destacado, que como na época não havia transporte oficial disponível, o Professor Eduardo Mach
realizava seu deslocamento quinzenal para Macaé em veículo próprio ou em transporte coletivo de linha (Figura 13.5).

O período de vigência do “Colegiado de Graduação de Macaé” foi de grandes dificuldades para garantir a realização das aulas, especialmente, aulas
práticas. Para suplantar a falta de materiais para a realização de aulas práticas dos cursos de Química e de Nutrição, com frequência as professora Iracema
Takase (Instituto de Química, UFRJ) e Elisabeth Accioly (Diretora do Instituto de Nutrição UFRJ) transportavam em seus veículos particulares grande
número de insumos de suas Unidades para viabilizar a realização de aulas práticas dos cursos de Licenciatura em Química e Nutrição respectivamente.
Neste período era evidente o entusiasmo e o envolvimento, tanto dos docentes envolvidos com a implantação dos cursos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro em Macaé, quanto dos docentes que atuavam em Macaé para implantar cursos na UFRJ-Macaé com excelência acadêmica, semelhante ou até
superior aos cursos oferecidos nos Campi da UFRJ no Rio de Janeiro.

Outro fator de grande importância para o sucesso da implantação dos cursos, em sua fase inicial, foi a atuação do coordenador do “Colegiado de
Graduação de Macaé”, Professor Eduardo Mach, que além de ter especial apreço pelo “Projeto Macaé”, era também detentor de grande capacidade de
articulação e como Superintendente da Pró-Reitoria de Graduação, fazia, com maestria a ligação entre a UFRJ-Macaé e a Administração Central da
UFRJ, condição indispensável para o equacionamento das demandas dos cursos.



Figura 13.5 Reuniões do “Colegiado de Graduação de Macaé”, coordenadas pelo Superintendente Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ, Prof. Eduardo
Mach. Embora atuando de maneira informal, o “Colegiado de Graduação de Macaé”, desempenhou importante papel na implantação dos primeiros cursos de graduação
da UFRJ em Macaé. Foto à esquerda: Da esquerda para direita Profs. Eduardo Mach (camisa branca listas horizontais azuis horizontais), Profs. Juliana Milanez,
Michelle Muzitano, Marly Sezerdello, Jackson Menezes, Jorge Moraes, Jose Nepomuceno, Servidor Sergio (não mais pertencente aos quadros da UFRJ), Profs. Kelse
de Albuquerque, Mario Schultz, Lisia Gestinari e Iracema Takase. Foto em Junho de 2009. Foto à direita: Profs. Samantha Martins, Gláucio Braga, Beatriz Gonçalves,
Francisco A. Esteves, Jose Nepomuceno e Eduardo Mach. Foto Feita em julho 2009. Fotos Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

13.2 ALGUNS DOS PRINCIPAIS AVANÇOS REALIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO COLEGIADO PROVISÓRIO
DE MACAÉ

a) Conquista de Espaços Físicos para a UFRJ-Macaé

O período de vigência do Colegiado Provisório de Macaé, de setembro de 2009 a julho de 2011, foi caracterizado pelo enfrentamento de
dificuldades decorrentes do fato de que o projeto da UFRJ para Macaé contemplava a instalação de uma universidade com proposta de criação de
estruturas inovadoras para o ensino e para a pesquisa. Portanto, se tratava de uma proposta diferenciada de todas aquelas já apresentadas às autoridades
municipais de Macaé. As propostas de universidades já implantadas no município de Macaé eram aquelas que contemplavam apenas a transmissão de
conhecimentos, portanto visando somente o ensino e em decorrência necessitavam apenas de salas de aulas. Por outro lado, a proposta apresentada pela
UFRJ era muito mais ousada, pois no seu cerne contempla a instalação de cursos de alta complexidade, que demandavam diferentes modalidades de
laboratórios, biotérios, ambulatórios e hospitais.

A missão da UFRJ no município de Macaé não era apenas a de ser mais uma universidade, mas sim, de ser um centro de geração de conhecimentos
capaz de contribuir para a que a sociedade local e da região alcance melhoria na qualidade de vida. Como mencionava o Professor Sydnei Lianza da
Escola Politécnica da UFRJ e um dos principais articuladores para a criação dos cursos de engenharia da UFRJ em Macaé: “temos que ir para Macaé
incialmente para ver, depois viver e em seguida conhecer”. Esta frase expressa muito bem o princípio que norteou os ideais da UFRJ em Macaé: a criação
de uma nova proposta de universidade, na qual o saber deve estar comprometido com o desenvolvimento regional.

Um dos principais objetivos do Colegiado Provisório de Macaé e do “Coordenador local” foi realizar gestões no âmbito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e da Prefeitura de Macaé para criação de condições para a instalação de laboratórios, salas de aulas, espaços nos ambulatórios e hospitais e
espaços para instalar os setores administrativos da UFRJ-Macaé. Estas eram as condições mínimas para tornar possível a realização de atividades de
ensino e de pesquisa no patamar de qualidade praticado pela UFRJ nos demais campi. Além das gestões realizadas para viabilizar a construção dos Blocos
B e C na Cidade Universitária de Macaé a presidente do CPM e o “Coordenador Local” realizaram gestões junto à direção do Instituto Macaense de
Metrologia e Tecnologia (IMMT) no sentido de obter da instituição, a cessão de espaços para a instalação de laboratórios de pesquisa e de ensino, assim
como de gabinetes para docentes. As negociações se indiciaram em janeiro de 2009 e contaram com a participação efetiva do presidente da Fundação
Educacional de Macaé (FUNEMAC), Professor Joelson Tavares e de seu Diretor Financeiro, Sr. Lúcio Azevedo (Figura 13.6).

Em maio de 2010 foi assinado o Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de Macaé e a UFRJ, nesse momento o Instituto Macaé de Metrologia e
Tecnologia (IMMT), órgão ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do município de Macaé, disponibilizou para a UFRJ a quase totalidade do terceiro
andar, alguns espaços no segundo andar e alguns laboratórios já construídos e novos espaços para construção de laboratório no térreo do prédio
(Figura 13.6). Os primeiros laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro instalados nos espaços do IMMT foram: o Laboratório Integrado de
Pesquisa e Inovação em Ciências do Esporte, coordenado pela Professora Beatriz Gonçalves; Laboratório de Imunofarmacologia, coordenado pelo
professor Moisés C. Marinho Cavalcante; Laboratório de Produtos Naturais, coordenado pelo Professor Chaquip Daher Netto .



Figura 13.6 Foto 1: “Coordenador Local “do “Campus Macaé”, Prof. Francisco A. Esteves (camisa azul) em reunião com representantes do Instituto Macaé de
Metrologia (IMMT) e da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC) discute detalhes sobre a cessão de espaços deste instituto para sediar laboratórios e gabinetes
para atender aos recém contratados docentes da UFRJ-Macaé. Foto em Janeiro 2009. Fotos 2: Solenidade de assinatura do protocolo de cessão pelo Prefeito de Macaé,
Sr. Riverton Mussi (camisa branca) e Reitor da UFRJ Prof. Aloisio Teixeira (a direita do prefeito). Foto 3: Vários professores da UFRJ-Macaé e autoridades do
município de Macaé comemoram esta conquista. Foto em março de 2010. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

A atuação da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC) foi de vital importância para o sucesso das negociações, que resultaram na cessão dos
espaços físicos no IMMT, quanto também para a aquisição de todo mobiliário necessário para a montagem de 40 gabinetes para os docentes recentemente
contratados para atuar na UFRJ-Macaé. Além disso, o presidente da FUNEMAC, Professor Joelson Tavares, fez pessoalmente várias intervenções junto à
prefeitura de Macaé para a liberação de verbas orçamentárias para possibilitar ao IMMT construir laboratórios, biotérios e outras estruturas para viabilizar
as pesquisas dos docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estavam ocupando os espaços no Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia.

Outra conquista de grande significância para garantir a qualidade das atividades de ensino e de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro
em Macaé foi a cessão do prédio de cerca de 1750 metros quadrados, que era ocupado por um projeto do município de Macaé, denominado “Incubadoras
de Cooperativas de Macaé”. As negociações do “Coordenador Local” com a prefeitura de Macaé se iniciaram em outubro de 2010 por intermédio do
chefe de gabinete do Prefeito de Macaé, o Jornalista Rômulo Campos. As negociações caminhavam para que a prefeitura de Macaé fizesse a cessão para a
Universidade Federal do Rio de Janeiro de apenas metade do prédio, que poderia atender as demandas momentâneas dos cursos em implantação.
Contudo, o cenário apontava para a expansão das atividades em Macaé. Assim, “Coordenador Local”, com o firme apoio do Jornalista Rômulo Campos,
viabilizou junto ao Prefeito Riverton Mussi, que a Prefeitura de Macaé fizesse a cessão de todo o prédio e também do excelente mobiliário e demais bens
móveis de interesse da Universidade, que se encontrava no interior do prédio a ser cedido. No termo de cessão do imóvel (lei Nº 3.543/2011) indica que
em contrapartida da UFRJ se comprometeu a:

I - Realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária, direcionados ao desenvolvimento científico, tecnológico e humano do município de
Macaé e Região.

II - Ofertar cursos profissionalizantes de aperfeiçoamentos e extensão para a população de Macaé e Região, tendo como meta principal a qualificação de
mão-de-obra para o mercado de trabalho e capacitação, promovendo assim, a organização e a união de municípios, aplicando-lhes a competitividade
frente ao mercado gerado pela economia do petróleo.

O prédio ocupado pela “Incubadora de Cooperativas de Macaé”, dispunha de várias salas de aulas, vários laboratórios, refeitório e vários espaços
administrativos e um amplo e confortável auditório. O prédio é de arquitetura simples, mas muito confortável e arejado, além de receber muita luz solar
nas suas dependências. Está localizado em um amplo terreno com possibilidade para construção de outros prédios. Outro ponto, que desde o início das
negociações despertou interesse aos gestores da UFRJ, foi o fato de que o prédio se localiza no Bairro Ajuda de Baixo (por isto é atualmente denominado
de Polo Ajuda do Campus Macaé) entre a Cidade Universitária, localizada no Bairro Novo Cavaleiros e o NUPEM/UFRJ, localizado no Bairro São José
do Barreto (Figura 13.7).

Figura 13.7 Prédio que sediava o Projeto Incubadora de Cooperativa de Macaé da Prefeitura de Macaé no Bairro Ajuda de Baixo, torna-se um dos Polos do Campus
UFRJ-Macaé. Negociações iniciadas em outubro de 2010 pelo Coordenador Local do “Campus Macaé”, Prof. Francisco A. Esteves (diretor do NUPEM/UFRJ) com a
Prefeitura de Macaé e concluída em 22 de dezembro do mesmo ano. O Polo Ajuda abriga atualmente vários laboratórios de ensino e de pesquisa, salas de aulas e outras
estruturas de apoio à administração da UFRJ em Macaé. Foto em junho de 2011. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

As instalações do antigo projeto “Incubadora de Cooperativas de Macaé”, hoje “Polo Ajuda da UFRJ-Macaé” é mais do que uma excelente
oportunidade para criar laboratórios e praticar ensino com qualidade; Oferece também possibilidades ímpares para que docentes de diferentes áreas do
saber possam desenvolver projetos voltados ao desenvolvimento científico e social. No seu entorno se encontra um enorme Laboratório Social carente e
até mesmo excluído dos conhecimentos gerados pela UFRJ-Macaé. Este Laboratório Social é formado principalmente pelos bairros da Barra de Macaé,
Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima, Aeroporto, São José do Barreto, Lagomar e Cabiúnas. Ao transformar estes bairros em Laboratórios Sociais, a UFRJ-
Macaé, não só estará cumprindo sua missão institucional de agente de transformação social, como também estará honrando os compromissos assumidos
junto a Prefeitura de Macaé, quando ocorreu a cessão do imóvel.

b) Implantação de Projetos de Extensão: “Projetos Verão e Inverno com Ciência”

No ano de 2010 a UFRJ-Macaé já contava com centenas de docentes e dezenas de técnicos administrativos. Muitos destes docentes tinham previsão
para ministrar aulas somente nos anos de 2011 e 2012, visto que seriam responsáveis por disciplinas do ciclo profissional e os alunos que iriam cursar
estas disciplinas ainda se encontravam cursando disciplinas do ciclo básico. Para manter o compromisso da UFRJ-Macaé em desenvolver atividades
voltadas à difusão do conhecimento como instrumento de integração da academia com a sociedade, foram criados os Projetos Verão com Ciência e
Inverno com Ciência. Estes projetos foram realizados pela primeira vez em 2010. Os Projetos Verão com Ciência e Inverno com Ciência têm enorme
poder de mobilização do Corpo Social, visto que envolve docentes, técnicos administrativos e alunos oferecendo atividades de extensão universitária em
todas as áreas do saber para a sociedade.

Na primeira versão do Projeto Verão com Ciência realizada no ano de 2010 foram oferecidas dezenas de palestras, oficinas, minicursos, atividades
teatrais entre outras das quais participaram centenas de pessoas da sociedade macaense. A sua realização somente foi possível, pela integração entre
docentes e técnicos administrativos que trilhavam o caminho para realizar o sonho de fazer em Macaé uma UFRJ com forte inserção social.



A primeira comissão organizadora era formada pelos técnicos administrativos: Alexandre Ramos e Cristiane Pires e pelos docentes: Amábela
Avelar, Ana Cristina Petry, Danielle Stapenfeldt, Glaucia Formoso, Ivan Correa Leal, Jorge Moraes, Leonardo Gomes, Leonardo Moreira, Marly
Serzedello, Michelle Muzitano, Priscila Pontes e Tadeu Lessa (Figura 13.8)

Figura 13.8 Desde a criação do NUPEM/UFRJ, no ano de 1994, a atividade de Extensão constituí elemento de absoluta importância para compartilhar os saberes
produzidos na academia com a sociedade local e regional. Verão e Inverno Com Ciência, representa a continuidade desta iniciativa exitosa da UFRJ Macaé. As
primeiras edições foram no ano de 2010. Algumas semanas no período de férias de verão e de inverno docentes, técnicos administrativos e alunos de diferentes áreas do
saber oferecem atividades de extensão para a sociedade.

Já na primeira edição do Projeto Verão com Ciência pôde ser observado a sua ampla aceitação e reconhecimento tanto no âmbito acadêmico, quanto
no âmbito da sociedade macaense (Figura 13.9).

Figura 13.9 Já na sua primeira edição, no ano de 2010, o Projeto Verão com Ciência teve forte reconhecimento da Reitoria da UFRJ e da sociedade. Matéria pulicada no
jornal macaense “O Debate” de 14 de janeiro 2010 destacando entrevista com a Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª Laura Tavares (foto à esquerda) e sobre a importância
social do evento (foto à direita).

Os Projetos Verão e Inverno com Ciência continuam sendo realizados anualmente e representam uma importante ponte entre a Universidade Federal
do Rio de Janeiro e a sociedade de Macaé e região e, desta maneira, possibilitam alcançar os objetivos propostos pelos idealizadores da UFRJ-Macaé de
transformar os saberes produzidos em instrumento de transformação social. A realização destes projetos conta com a participação efetiva de docentes,
mas merece especial destaque a participação de vários Técnicos Administrativos sob a liderança de Cristiane Pires Teixeira, que como cidadãos e
servidores são conscientes da relevância social da Extensão Universitária e assim se dedica de maneira exemplar à organização dos Projetos Verão e
Inverno com Ciência.

c) Eventos Acadêmico-Científicos

O então pequeno grupo de professores do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ-Macaé, liderado pela Professora Glaucia Valente Valadares
concebeu e organizou o “Encontro de Enfermagem de Macaé e Região”, que ficou conhecido como MACAENF. O encontro nasceu com a finalidade de
promover o intercâmbio e o compartilhamento de saberes da área de enfermagem. Além disso, promover a aproximação dos profissionais de enfermagem
e afins da Região Norte-Fluminense. Conforme relatado na cerimônia de abertura do 1º MACAENF no ano de 2010. Este evento buscou integrar os
saberes e as práticas da área de enfermagem com a sociedade e desta maneira construir parcerias tão necessárias para o fortalecimento do curso de
graduação, consequentemente trazer benefícios para a formação discente (Glaucia V. Valadares, com. pes.) (Figura 13.10).

O primeiro MACAENF foi realizado de 07 a 11 de junho de 2010, no salão de eventos do Hotel Sheraton, localizado no Bairro da Glória, em
Macaé, e foi organizado pelos professores pioneiros do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ-Macaé: Glaucia V. Valadares, Juliana Pontes, Tadeu
Lessa, Glaucia Formozo, Roberta de Lima e Roberta Coutinho. Este evento contou não somente com o apoio da Escola de Enfermagem Anna Nery da
UFRJ, pela presença de sua então Diretora Professora Maria Antonieta Rubio Tyrrell, mas também com apoio das várias entidades de classe da área de
enfermagem, com a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, com a Fundação Educacional de Macaé e Reitoria da UFRJ.

O MACAENF, desde a sua primeira versão, tem o mérito de integrar profissionais de diferentes áreas do saber, como Nutrição, Medicina, Biologia,



Química, Ciências Sociais, entre outras. Esta enorme capacidade de aglutinar profissionais de várias áreas já ficou expresso na primeira edição realizada
no ano de 2010, quando se registram mais de 250 profissionais, fator de grande relevância para o ensino de enfermagem de qualidade na UFRJ-Macaé.

Figura 13.10 Mesa de abertura do 1º “Encontro de Enfermagem de Macaé e Região” (MACAENF), realizado em conjunto com 4º Simpósio Municipal de Enfermagem
de 07 a 11 de junho de 2010. Ao microfone o Prof. Joelson Tavares, Presidente da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC), ao seu lado à direita o Prof.
Francisco A. Esteves Coordenador Local e Vice-Presidente do Colegiado Provisório de Macaé (CPM) e na extrema esquerda, Prof.ª Glaucia V. Valadares,
Coordenadora do Curso de Enfermagem da UFRJ-Macaé. Demais participantes são representes de Sindicatos de Enfermagem e representantes da Secretaria da Saúde
de Macaé. Foto em 7 de junho 2010. Arquivo Laboratório de Limnologia UFRJ.

O MACAENF ainda é realizado, anualmente, com muito sucesso e pode ser considerado uma das mais importantes contribuições para a divulgação
das ações da UFRJ-Macaé na área da saúde e para a formação de profissionais qualificados em diferentes áreas do saber, especialmente em Ciências da
Saúde.

d) Avanços no Âmbito Administrativo

Os avanços no âmbito administrativo eram realizados quase dia-a-dia, visto que tudo estava para ser implantado e as demandas, tanto acadêmicas
quanto administrativas, eram crescentes. Cursos estavam sendo implantados, colegiados em fase de implantação, setores administrativos, como setor de
Recursos Humanos, Setor de Compras, Setores Financeiros e de Patrimônio, entre outros ainda necessitavam ser implantados e até mesmo os já
implantados, careciam de treinamento dos técnicos administrativos recém-empossados e que ainda não tinham experiência. Infelizmente não ocorreu um
projeto institucional estruturado com a missão de contribuir para a implantação dos diferentes setores administrativos da UFRJ-Macaé. Não poder contar
com longa experiência de vários setores administrativos sediados em diferentes campi da UFRJ na cidade do Rio Janeiro para ajudar a implantar a
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé foi um grande equívoco, que resultou em consideráveis prejuízos ao processo de implantação das
atividades de ensino, pesquisa, extensão. A ausência deste projeto institucional de transferência de experiências acadêmicas e administrativas dos Campi
da UFRJ sediado na cidade do Rio de Janeiro para o recém criado Campus Macaé possibilitou o surgimento de práticas administrativas e acadêmicas, que
tem resultado em inevitáveis prejuízos a implantação da UFRJ em Macaé.

No período de vigência do CPM foi realizada uma importante conquista para garantir a sustentabilidade das atividades da Universidade Federal do
Rio de Janeiro em Macaé, que foi a criação de um código especifico que possibilitou a lotação de docentes e de técnicos administrativos concursados para
UFRJ Macaé. Esta conquista somente foi possível, graças a intensas negociações entre a presidência do Colegiado Provisório de Macaé, Professora Belkis
Valdman e do “Coordenador Local”, Professor Francisco A. Esteves, com a direção de várias Unidades Acadêmicas que se consideram “proprietárias”
dos docentes e das disciplinas, cujos códigos “pertenciam” as estas Unidades e eram ministradas em Macaé. Na tentativa de superar este impasse, várias
alternativas foram adotadas para assegurar as vagas docentes na UFRJ Macaé, como por exemplo criar disciplinas com nome diferenciado daquelas
oferecidas em outros campi na cidade do Rio de Janeiro e fazer gestões junto aos conselheiros do Conselho Universitário para solicitando apoio para
iniciar discussão, sobre a urgente necessidade da UFRJ-Macaé dispor de Corpo Docente próprio.

Finalmente, na reunião de 15 de junho de 2009, a presidente do CPM, Professora Belkis Valdman, comunica que a reitoria autorizou a criação de
um novo código para lotar os docentes e técnicos administrativos da UFRJ-Macaé e desta maneira as lotações não mais ocorreriam nas unidades, que se
responsabilizassem pela condução dos concursos. Esta medida administrativa foi de grande importância para garantir a perenização da UFRJ-Macaé. Por
outro lado, frustrou expectativas daqueles que viam na UFRJ-Macaé um espaço acadêmico apenas para ministrar aulas e daqueles que viam como meio
de aumentar o quadro de docente em suas Unidades Acadêmicas, localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Este procedimento administrativo adotado pela
reitoria de criar um código especifico para a UFRJ-Macaé desencadeou, em várias Unidades Acadêmicas um sentimento de não apoio à expansão da
UFRJ em Macaé, fato observado de maneira muita clara nas manifestações de membros destas unidades nos diferentes Colegiados Superiores da UFRJ.

No período de vigência do CPM também foram iniciados os procedimentos para institucionalizar a cessão para a UFRJ dos prédios da prefeitura
localizados na Cidade Universitária, que já eram ocupados por atividades da UFRJ. O procedimento se revestia de grande importância pelo fato de que,
quando se iniciaram os provimentos para credenciamento dos cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé havia a necessidade de
demonstrar a comprovação de sede própria. Esta exigência do Ministério da Educação causou vários transtornos, inclusive com a recusa pelo MEC do
credenciamento do curso de Medicina quando foi solicitado o primeiro credenciamento, por não atender a este requisito. A alternativa aprovada pelo
plenário do CPM foi a utilização do endereço do NUPEM/UFRJ por ser, até então, a única sede realmente de propriedade da Universidade Federal do Rio
de Janeiro no município de Macaé e já se encontrar devidamente cadastrada naquele ministério.

13.3 NORMAS PROVISÓRIAS INSTITUI O SEGUNDO COLEGIADO DA UFRJ-MACAÉ: CONSELHO
DELIBERATIVO PROVISÓRIO (CDP)

As Normas Provisórias aprovadas pelo Conselho Universitário em 12 de maio de 2011, através da Resolução Nº 09/2011, foi uma tentativa de
estabelecer as condições mínimas de institucionalidade para o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão que eram desenvolvidas pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. Esta Resolução do Conselho Universitário da UFRJ incorpora, na sua plenitude, as inconsistências
estatutárias iniciadas com a Resolução Nº 02/2008. Estas inconsistências já podem ser constatadas na leitura do Artigo 2º da Resolução Nº 09/2011: “O



Campus UFRJ-Macaé é composto por seu Corpo Social (Docentes Discentes e Técnicos Administrativos em Educação) integrado pelos cursos de
Graduação e Pós-graduação, de funcionamento autorizado e a serem autorizados pela UFRJ, que realizem atividades de ensino, pesquisas e extensão. As
inconsistências estatutárias tornam-se ainda mais evidente no artigo 3º desta resolução:” São finalidades do Campus UFRJ-Macaé:

1 - Coordenar e integrar, nos termos do estatuto da UFRJ, as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no âmbito dos cursos de graduação
e pós-graduação que o constituem;

2 - Promover a coordenação e a integração didática e pedagógica de seus cursos com as demais Unidades Universitárias e Órgãos Suplementares da
UFRJ. Como pode ser observado, mais uma vez é atribuído a um Campus universitário um espaço físico, onde estão localizadas as Unidades Acadêmicas
e demais estruturas físicas de uma universidade, a missão atribuída pelo Artigo 98 do Estatuto da UFRJ, às Unidades Acadêmicas: escolas, faculdades,
institutos e órgãos suplementares.

Um dos maiores méritos das Normas Provisórias (Resolução Nº 09/2011) foi instituir as instâncias de Direção, Coordenação e de Deliberação do
“Campus UFRJ-Macaé”, que corretamente seria instituir as instâncias de Direção, Coordenação e Deliberação da “Coordenação de Atividades
Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede”, conforme prevê a Resolução 02/2008. A instância de deliberação criada, através da Resolução Nº 09/2011
foi o Conselho Deliberativo Provisório (CDP), que passou a ser conhecido como “CD do Campus”. A criação do Conselho Deliberativo Provisório tornou
possível que Corpo Social da “Coordenação de Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede” (estabelecido nas Resoluções 02/2008 e 09/2011
como sinônimo de Campus Universitário) deliberasse as questões acadêmicas e administrativas que lhes eram pertinentes. Assim sendo, as Normas
Provisórias criaram o Conselho Deliberativo Provisório como instância superior de deliberação do “Campus de Macaé”.

13.4 NORMAS PROVISÓRIAS INSTITUEM DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE
Outro tópico importante inserido nas Disposições Transitórias, artigo 14 da Resolução Nº 09/2011: “O reitor da UFRJ nomeará um Diretor Pró-

tempore e os membros do Comitê Assessor com o objetivo de implementar as presentes normas”.

A portaria número 4211, que nomeia o Diretor Pró-tempore do “Campus de Macaé”, publicada em 17 de junho de 2017, assinada pelo reitor,
Professor Aloisio Teixeira, deixa claro que o CPM continuará a exercer as atribuições deliberativas sobre questões acadêmicas e administrativas do
“Campus de Macaé” até a implantação do seu Conselho Deliberativo Provisório previsto no Artigo 7º das Normas Provisórias. Esta portaria também
determina que a presidência do CPM passe ser exercida pelo Diretor Pro-tempore.

A Portaria 4211 de 17 de junho de 2011 nomeia a Professora Maria Antonieta Rubio Tyrrell primeira Diretora Pro Tempore do “Campus de Macaé”.
A nomeação da professora Maria Antonieta R. Tyrrell já havia sido antecipadamente anunciada no dia 11 de junho na cerimônia de abertura do 2º
MACAENF, que é um evento científico organizado pelo Curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ Macaé. Nesta cerimônia, o Reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Professor Aloisio Teixeira, anunciou a nomeação da Prof.ª Maria Antonieta R. Tyrrell, como diretora Pró-tempore do “Campus
de Macaé”. Após o anúncio do nome da Diretora Pro Tempore, o público presente na abertura do 2º MACAENF, formado por membros do Corpo Social
de vários campi da UFRJ e da sociedade de Macaé e região, de pé, aplaudiu entusiasticamente o nome da Professora Maria Antonieta R. Tyrrell
(Figura 13.11).

Figura 13.11 Durante o 2º MACAENF, Reitor Prof. Aloisio Teixeira anunciou a nomeação da Prof.ª Maria Antonieta R. Tyrrell (em pé fazendo pronunciamento ao
microfone) como Diretora Pró-tempore do Campus de Macaé. Foto extraída do Blog do Centro Acadêmico de Medicina da UFRJ Macaé.
http://camedufrjmacae.blogspot.com.br/2011/06/nomeada-diretora-pro-tempore-do-campus.html.

No seu pronunciamento durante a abertura do 2º MACAENF, o Reitor Professor Aloisio Teixeira, enfatizou que a Diretora Pro Tempore, em
atendimento as Normas Provisórias, teria as seguintes atribuições principais: 1º-Organizar o processo de consulta à comunidade para indicar o primeiro
Diretor Provisório do “Campus de Macaé”; 2º-Organizar a consulta às categorias docentes, discentes, técnicos administrativos e demais membros
previstos nas Normas Provisórias para constituir o primeiro Conselho Deliberativo Provisório do “Campus de Macaé” e 3º Organizar e encaminhar para
aprovação nos Colegiados Superiores da UFRJ a proposta de Regimento que ordenará as atividades acadêmicas e administrativas do “Campus de Macaé”.

A gestão da Diretora Pro Tempore, que se estendeu de 17 de junho a 21 de novembro de 2011 foi caracterizada por intensas atividades
administrativas. Estas atividades visavam principalmente dar continuidade às ações já iniciadas pelo CPM e o pelo Coordenador Local. Entre estas se
destacam: a implantação dos Setores de Compra, Financeiro, de Tecnologia de Informação, entre outros, fazer gestões junto a administração central para
assegurar as vagas docentes e técnicos administrativos previstas para a UFRJ-Macaé. Contudo, seus maiores desafios foram no cumprimento da missão
atribuída pelas Normas Provisórias de organizar a consulta para a indicação do primeiro Diretor Provisório e para organizar e encaminhar para os
Colegiados Superiores a proposta de regimento para o “Campus de Macaé”.

As maiores dificuldades encontradas foram consequência dos equívocos estatuários inseridos na Resolução Nº 02/2008 e aprofundados na
Resolução Nº 09/2011. Um dos equívocos que impôs mais dificuldades para a organização da consulta à comunidade foi aquele que coloca Campus
Universitário, internacionalmente definido como um espaço territorial, como sinônimo de Unidade Acadêmica, que tem a responsabilidade de executar as
atividades do ensino da UFRJ. Ao iniciar as discussões e procedimentos para viabilizar a consulta à comunidade para indicar o primeiro Diretor
Provisório do “Campus de Macaé”, a Diretora Pro tempore se defrontou com uma questão aparentemente simples, mas que suscitou muitas discussões:



qual é a comunidade a ser consultada? Esta dificuldade se deve ao fato de que a UFRJ tem no município de Macaé, desde 1994, o Núcleo em Ecologia e
Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ), que foi institucionalizado pela Resolução do Conselho Universitário Nº 03/2006, como
Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde. Além desta Unidade Acadêmica, a UFRJ mantém em Macaé a “Coordenação de Atividades
Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede” instituído pela Resolução Nº 02/2008. Esta mesma resolução e a Resolução Nº 09/2011 cometeram o
equívoco de denominar este órgão de “Campus de Macaé”.

A Resolução Nº 02/2008 além de instituir a “Coordenação de Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede”, institui, no artigo 63A o
“Campus de Macaé”, com a seguinte redação: “Fica instituído o Campus de Macaé, integrado as atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro na
Região dos Lagos e na Região do Norte Fluminense”. Assim, o debate que se travava era no sentido de definir se a consulta à comunidade para indicar o
primeiro Diretor Provisório estaria restrita apenas ao Corpo Social do “Campus de Macaé” (“Coordenação de Atividades Administrativa e Acadêmica
Fora da Sede”) ou se o entendimento deveria ser no sentido apontado no Artigo 63A da Resolução Nº 02/2008 (Campus de Macaé integra as atividades da
UFRJ na Região dos Lagos e na Região do Norte Fluminense). Neste caso a comunidade acadêmica vinculada ao NUPEM/UFRJ e os Técnicos
Administrativos em Educação localizados nas instalações da UFRJ em Cabo Frio, o chamado na época “Projeto Cabo Frio”, deveriam fazer parte do
Colégio Eleitoral.

Finalmente a comissão encarregada pelo CPM de organizar a consulta ao Corpo Social, sob a presidência da Diretora Pro Tempore Maria Antonieta
R. Tyrrell, decidiu que tanto o Corpo Social do “Campus de Macaé” (“Coordenação de Atividades Administrativa e Acadêmica Fora da Sede”), assim
como do NUPEM/UFRJ, poderiam participará da consulta à Direção Provisória do “Campus de Macaé”. Contudo, a Comissão excluiu desta consulta,
aqueles docentes e técnicos administrativos em educação que atuavam no NUPEM/UFRJ, mas cujo código de lotação indicava o Centro de Ciências da
Saúde. Assim sendo, a decisão arbitrária da Comissão responsável pela organização da consulta à comunidade, excluiu alguns docentes e técnicos
administrativos em educação que foram responsáveis pelo lançamento, ainda nos anos de 1980, das primeiras pedras fundamentais que possibilitaram
realizar o sonho de implantar a Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé.

Maior dificuldade a Diretora Pro tempore encontrou, quando se debruçou sobre a tarefa de viabilizar uma proposta de regimento para o “Campus de
Macaé”, proposta esta que deveria ser submetida aos Colegiados Superiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda na sua gestão, no final de
2011. Inicialmente foi nomeada, pelo recém-constituído Conselho Deliberativo Provisório uma comissão composta por representantes docentes, discentes
e técnicos administrativos em educação, que foi presidida pelo Professor Alexandre Azevedo. A comissão iniciou seus trabalhos tomando como base as
propostas de regimento que já tinham sido elaboradas por várias comissões nomeadas em diferentes momentos pelo reitor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Após várias reuniões, caracterizadas por acaloradas discussões, não foi possível, durante a gestão da Direção Pro Tempore elaborar uma
proposta possível de ser encaminhada aos órgãos superiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A elaboração de uma proposta de regimento para o “Campus de Macaé” esbarra em várias dificuldades estatutárias impostas pelas Resoluções Nº
02/2008 e Nº 09/2011. Estas inconsistências estatuárias tornam a tarefa de elaborar uma proposta para regimento do “Campus de Macaé” uma missão
difícil de ser realizada. Uma das propostas mais consistentes de regimento para o “Campus de Macaé” foi analisada pelo Conselho Universitário em 27 de
agosto 2009. Embora muito bem construída, esta proposta recebeu várias manifestações desfavoráveis à sua aprovação e na mesma sessão foi solicitada
vistas ao processo por quatro Conselheiros. A análise dos pareceres elaborados pelos conselheiros que solicitaram vistas ao processo, apontam várias
manifestações indicando a necessidade de revisão das Resoluções Nº 02/2008 e Nº 09/2011. Segundo estes pareceres a revisão destas Resoluções é
condição precípua para tornar possível a elaboração de uma proposta de regimento para ordenar as atividades acadêmicas e administrativas da UFRJ em
Macaé.

Em um parecer rico em análises sobre as inconsistências estatuárias, que em muito contribuiu para o avanço das discussões sobre o regimento do
“Campus Macaé”, o conselheiro Carlos Vainer, já em 10 de setembro de 2009, fez sérios questionamentos quanto à institucionalidade de vários atos e
procedimentos acadêmicos e administrativos que o chamado “Campus de Macaé” poderia incorrer. O conselheiro levanta a questão muito pertinente:
“como pode um Órgão da Estrutura Média desempenhar atividades de Coordenação de Atividades Acadêmicas na ausência de Órgão da Infra Estrutura
(nos termos do estatuto da UFRJ), isto é, as unidades e institutos, departamentos?” (Mais detalhes ver Cap. 12). Segundo Oliveira (2009) um dos
principais motivos para justificar a pressa para se criar o “Campus de Macaé” devidamente inserido no Estatuto da UFRJ, era o fato de que para submeter
propostas aos editais lançados pelo REUNI/MEC era exigência de que as universidades teriam que institucionalizar a Figura dos “Campi Avançados” em
seus estatutos e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, embora já tivesse o NUPEM/UFRJ e o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em pleno
funcionalmente e planejava criar vários outros cursos de graduação, ainda não tinha aprovado o Campus de Macaé e desta maneira não poderia participar
dos vários editais lançados pelo REUNI/MEC.

13.5 SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DE EVENTOS MAIS RELEVANTES DESDE A GÊNESE DA UFRJ-MACAÉ ATÉ
A INDICAÇÃO DA PRIMEIRA DIREÇÃO PRÓ-TEMPORE

Abaixo se encontra uma tentativa de sintetizar os principais eventos que caracterizaram a presença da Universidade Federal do Rio de Janeiro em
Macaé. O início desta caminhada é a chegada no ano de 1983, de um dos primeiros pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos-SP, que
posteriormente, em 1989, passaram a atuar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estes pesquisadores realizavam suas pesquisas nas lagoas costeiras
de Macaé e região, às margens das quais montaram suas barracas de acampamento, que eram utilizadas como laboratórios de pesquisas em Ecologia.
Assim, ao contrário da grande maioria das instituições universitárias, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciou seu processo de interiorização
através da pesquisa e da extensão. A “Linha do Tempo” nesta obra se encerra com a indicação em 17 de junho de 2011 pelo Reitor da UFRJ, Professor
Aloisio Teixeira, da Primeira direção Pró-Tempore, que foi ocupada pela Professora Maria A. R. Tyrrell (Figura 13.12).

A construção da “Linha do Tempo” ou a formulação da sequência cronológica dos principais eventos acadêmicos e administrativos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro em Macaé, desde a sua gênese até a indicação da primeira direção pró-tempore, não deixa nenhuma dúvida de que o “Projeto
Macaé”, cunhado por um grupo de docentes pioneiros e sonhadores, teve desde seus primeiros pulsos de vida, o forte compromisso com a qualidade da
geração de conhecimentos científicos e com a plena consciência se seu papel como elemento de promoção do desenvolvimento humano em Macaé e
região.



Figura 13.12 Portaria de 17 de junho 2011 do Reitor Prof. Aloisio Teixeira nomeando a Prof.ª Maria A. R. Tyrrell Diretora Geral Pró Tempore do Campus de Macaé e
autorizando o Colegiado Provisório de Macaé a continuar a exercer as suas atribuições até que o Conselho Deliberativo Provisório seja implantado. A principal função
da Diretora Pró-Tempore foi organizar a consulta ao Corpo Social para a indicação do primeiro Diretor Provisório do Campus UFRJ-Macaé.

ANO 1983
• De 1983 a 1994, barracas de acampamento eram utilizadas como laboratórios e dormitórios pelo Professor Francisco de Assis Esteves e seus

alunos (atualmente renomados cientistas brasileiros) para realizar pesquisas pioneiras sobre a Ecologia das lagoas costeiras de Macaé e Região.
UFRJ Macaé tem sua gênese através da pesquisa.

ANO 1992
• Estabelecimento de convênio entre a UFRJ e a Petrobras possibilitou o desenvolvimento do projeto: “Estudos Ecológicos das Lagoas Costeiras do

Norte Fluminense (“Projeto ECOLagoas” 1992-2010). “Projeto ECOLagoas” viabilizou grande número de pesquisas pioneiras nos ecossistemas
de Macaé e Região, a realização de centenas de atividades para crianças e jovens e para professores do ensino fundamental e médio de Macaé e
Região e contribui na formação de grande número de cientistas brasileiros. “Projeto ECOLagoas” possibilita a realização das primeiras
atividades de Extensão da UFRJ em Macaé: Curso de Educação Continuada para Professores do Ensino Fundamental e Médio e atividades de
Educação Ambiental para crianças e adolescentes.

ANO 1994
• Início da reforma do galpão de ração para bovinos dentro do Parque de Exposição Agropecuária de Macaé.Com a reforma surgiu um pequeno

prédio, formado por uma sala de aula, quatro pequenos dormitórios e uma pequena cozinha. Este pequeno prédio recebeu o nome de Núcleo de
Pesquisas Ecológicas de Macaé e seus idealizadores cunharam a sigla NUPEM/UFRJ. Surge assim, a primeira edificação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro fora da cidade do Rio de Janeiro voltada à realização de atividades de pesquisa e de extensão.

• Maio de 1994, inauguração da primeira sede do NUPEM/UFRJ com presença de várias autoridades municipais entre elas, o Prefeito de Macaé, Dr.
Carlos Emir e de várias autoridades acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como o Reitor Nelson Maculan Filho. Desde a sua
criação até a sua institucionalização no ano de 2006, como Órgão Suplementar do Centro de Ciências da Saúde, o NUPEM/UFRJ funcionou
como “Base Avançada do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da UFRJ”.

ANO1996
• NUPEM/UFRJ é contemplado com recursos, por meio do Programa Pró-Ciências, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES) em convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e amplia a oferta de cursos de
Educação Continuada, no qual participaram algumas centenas de professores do Ensino Fundamental e Médio de 15 municípios da Região
Norte, Noroeste e da Região dos Lagos.

ANO 1998
• NUPEM/UFRJ, juntamente com outras instituições de pesquisa realiza, no atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense,

o “Simpósio Sobre Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras do Brasil”, no qual participaram cerca de 600 pesquisadores do Brasil e do
exterior.

• Por meio do movimento científico e social capitaneado pelo NUPEM/UFRJ foi criado o único Parque Nacional que preserva ecossistemas de
restinga do Brasil: Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, atualmente um importante laboratório natural para pesquisadores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé.

• NUPEM/UFRJ edita a obra “Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé”, que veio a
se tornar uma obra referência para pesquisadores brasileiros na área de ecossistemas costeiros.

• CNPq aprova projeto de pesquisadores do NUPEM/UFRJ: Projeto de “Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD)”, projeto financiado por
dez anos, que possibilitou expandir consideravelmente o número e a diversidade de projetos de pesquisa sobre os ecossistemas de Macaé e
região.

ANO 2002
• Prefeitura de Macaé reconhece a importância do NUPEM/UFRJ para o município e autoriza a construção da nova sede no Bairro São José do

Barreto.

ANO 2005
• Conselho de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprova a criação de uma nova turma do Curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas do Instituto de Biologia, com a recomendação de que suas atividades fossem desenvolvidas no NUPEM/UFRJ
• Realização do primeiro vestibular para selecionar alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé: alunos do Curso de Licenciatura

em Ciências Biológicas

ANO 2006



• Em sessão de 09 de março o Conselho Universitário aprova a Resolução 03/2006, que institucionaliza o NUPEM/UFRJ como Órgão Suplementar
do Centro de Ciências da Saúde.

• Em 10 de março ocorre a solenidade de inauguração da nova sede do NUPEM/UFRJ, construída pela Prefeitura de Macaé, com várias salas de
aula, laboratórios, auditórios e outras infraestruturas voltadas às pesquisas, ensino e a extensão.

• Posse dos primeiros oito docentes para atuar no NUPEM/UFRJ: Alexandre de Azevedo, Ana Cristina Petry, André Morandini, Angélica Ribeiro
Soares, José Luciano Nepomuceno da Silva, Lísia Mônica de Souza Gestinari, Mario Sergio Schultz e Tatiana Ungaretti Paleo Konno.

• Ingresso dos primeiros 25 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, uma nova turma do Instituto de Biologia sediada no
NUPEM/UFRJ e início das atividades de ensino de graduação em Macaé, marco histórico no início da expansão das atividades de ensino de
graduação da UFRJ fora da cidade do Rio de Janeiro e o início efetivo do processo de interiorização da Universidade Federal do Rio de Janeiro
em Macaé.

• NUPEM/UFRJ estabelece convênio com a Petrobras, que viabilizou, entre os anos de 2006 a 2012, o Projeto “Projeto Pólen”. O Projeto Pólen
buscou desenvolver ações com representantes do poder público municipal (gestores) e da sociedade civil (co-gestores), tendo o NUPEM/UFRJ
como gestor acadêmico. O Projeto “Projeto Pólen” estabeleceu polos em treze municípios da Bacia de Campos, formando assim, uma rede
importante na divulgação e formação da consciência nestes municípios.

ANO 2007
• NUPEM/UFRJ organiza o XI Congresso Brasileiro de Limnologia, que foi realizado no Centro de Convenções de Macaé, com a participação de

cerca de 1200 cientistas do Brasil e do exterior. A realização deste evento pode ser considerado a consolidação do NUPEM/UFRJ como centro
de pesquisa em escala nacional e internacional.

• Chega ao NUPEM/UFRJ a segunda leva de docentes para atuar no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: Christine Ruta, Fábio Di Dario,
Heitor Monteiro Duarte, Laura Isabel Weber da Conceição e Pablo Rodrigues Gonçalves. A ideia de interiorização da Universidade Federal do
Rio de Janeiro se fortalece.

• Governo Federal lança o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que possibilitou considerável expansão do
número de vagas para estudantes e a ampliação da estrutura física das universidades brasileiras, inclusive da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Com o REUNI se inicia uma nova fase da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé, caracterizada por muitas oportunidades
de expansão.

• Pró-Reitora Prof.ª Belkis Valdman, encaminha em 13 de novembro, ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
proposta de criação do Centro Campus de Macaé/UFRJ elaborado pela Comissão composta pelos Professores Francisco A. Esteves (Diretor do
NUPEM/UFRJ), Prof.ª Maria Fernanda S. Quintela (Diretora do Instituto de Biologia), Prof.ª Cassia C. Turci (Diretora do Instituto de Química)
e Carlos R. Rodrigues (Diretor da Faculdade de Farmácia)

• Conselho Superior de Coordenação Executiva aprova, em 27 de novembro, por unanimidade, a proposta de criação do Centro Campus de
Macaé/UFRJ e encaminha à Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

• Comissão de Desenvolvimento do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro propõe alteração do Artigo 17 (trata sobre
Centros Universitários na Estrutura Média da UFRJ) e a criação do VII Centro da Universidade Federal do Rio de Janeiro: Centro Integrado
Campus Avançado de Macaé.

ANO 2008
• Ingresso dos alunos da primeira turma do Curso de Química, Farmácia e Nutrição.
• Com base no parecer da Comissão de Desenvolvimento, o Conselho Universitário estabelece em 27 de março a Resolução 02/2008, que cria a

“Coordenação de Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede”, com o objetivo de coordenar as atividades da Universidade Federal
do Rio de Janeiro em Macaé e cria também o “Campus de Macaé”. Esta resolução contém vários equívocos estatutários, que dificultaram a
implantação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé. Por exemplo: considerar a “Coordenação de Atividades Administrativas e
Acadêmicas Fora da Sede” como sinônimo sendo de “Campus de Macaé” e atribuir a este, que foi inserido na Estrutura Media da UFRJ, as
atribuições inerentes às Unidades Acadêmicas: ensino, pesquisa e extensão (Estatuto UFRJ, art. 16 e 98).

• Surge a primeira proposta de regimento para o “Campus Macaé” elaborada pelos Professores Belkis Valdman, Francisco A. Esteves, Maria
Fernanda S. Quintela, Prof.ª Cassia C. Turci, Carlos R. Rodrigues, Antônio José Ledo, Elisabeth Accioly, Maria A. R. Tyrrell, Erickson R.
Almendra e Laura Tavares, que é enviado em 8 dezembro ao Conselho Universitário.

ANO 2009
• Ingresso dos alunos da primeira turma do Curso de Enfermagem e Obstetrícia, Nutrição e Medicina da UFRJ-Macaé
• Vice-Reitora Prof.ª Sylvia Vargas publica em 15 de setembro a Portaria No. 1587 constituindo o “Colegiado Provisório do Campus Macaé”

(CPM), com a seguinte composição: Prof.ª Belkis Valdman, Prof.ª Cássia Turci, Prof.ª Maria A. R. Tyrell, Prof. Carlos R. Rodrigues, Prof.
Antônio Jose Ledo, Prof.ª Elisabeth Accioly, Prof.ª Maria Fernanda S. Quintela, Prof. Francisco A. Esteves, Prof. Erickson R. de Almendra,
Prof.ª Laura Tavares e o Técnico em Administração. Paulo Roberto P. dos Santos e um representante discente

• Pró-Reitora de Graduação Prof.ª Belkis Valdman e o Diretor do NUPEM/UFRJ, Prof. Francisco de Assis Esteves são eleitos coordenador e
suplente respectivamente do “Colegiado Provisório do Campus Macaé”.

• Para atender aos futuros cursos que iriam ser implantados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé na cidade universitária, a
Prefeitura de Macaé celebra acordo, no qual se compromete a construir dois prédios na cidade Universitária, “espelhos” do prédio já existente na
época, chamado de Bloco A. Estes prédios atualmente são conhecidos como Blocos B e C.

• Colegiado Provisório do Campus Macaé (CPM) elege a Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Belkis Valdman como coordenadora e o Prof. Francisco
de Assis Esteves, Diretor do NUPEM/UFRJ, como “Coordenador Local” do “Campus de Macaé”, cargo exercido de 15 setembro de 2009 a 16
julho 2011.

• Prefeitura de Macaé faz a cessão de parte do prédio ocupado pelo Instituto Macaense de Metrologia e Tecnologia (IMMT) para a UFRJ-Macaé.
• Após várias revisões, por diferentes comissões, o Conselho Universitário analisa, em plenário no dia 27 agosto, a proposta de regimento para o

“Campus de Macaé”. Após intensos debates foi solicitado e concedido “vistas ao processo” a quatro conselheiros.
• Proposta de regimento do “Campus de Macaé” retorna ao plenário do Conselho Universitário em 10 setembro, após as “vistas ao processo”.

Plenário do Conselho Universitário aprova a retirada do processo da pauta e a nomeação de Comissão composta pelos conselheiros: Rodrigo. B.



Capaz, Carlos Vainer, Alcino C. Neto (presidente), Walter I. Suemtsu, Luiz A. da Cunha, Agnaldo Fernandes e Luiz Carlos B. Machado para
consolidar as propostas de emendas apresentadas e elaborar nova redação para posterior análise do Conselho Universitário.

ANO 2010
• Prefeitura de Macaé faz a cessão para a Universidade Federal do Rio de Janeiro de um prédio conhecido como “Incubadora de Cooperativas”, que

é atualmente conhecido como “Polo Ajuda”, que possibilitou a instalação de vários laboratórios e salas de aulas.
• Após seis meses de atividades, com várias entrevistas, inclusive com os membros do Colegiado Provisório de Macaé, em 25 março de 2010, a

Comissão nomeada pelo Conselho Universitário apresenta seu relatório, no qual propõe a criação do Centro Integrado de Macaé, cuja sede será
o “Campus de Macaé”. Acrescenta ainda que o “Campus de Macaé” será administrado por um prefeito a ser nomeado pelo reitor e homologado
pelo Conselho Universitário. Após intensos debates a proposta de regimento foi colocada em votação, não sendo aprovada por não ter logrado
2/3 dos votos favoráveis dos conselheiros presentes.

ANO 2011
• Conselho Universitário estabelece, em 26 maio de 2011 a Resolução 09/2011, que cria as “Normas Provisórias” que repetem parte dos equívocos

cometidos na Resolução 02/2011, entre estes denominando a “Coordenação de Atividades Administrativas e Acadêmicas Fora da Sede” de
“Campus Macaé”. Sabendo-se que Campus refere-se a um espaço territorial onde se encontram as estruturas de uma universidades e não uma
Unidade Acadêmica.

• “Normas Provisórias” (Resolução 09/2011) criam o Comitê Assessor com o objetivo de acompanhar e supervisionar o processo de implantação e
desenvolvimento do Campus UFRJ-Macaé, formado pelos membros do Colegiado Provisório (CPM) e por representantes das Pró-Reitorias e
por um representante da Superintendência da Tecnologia da Informação.

• Reitor Aloisio Teixeira nomeia a Prof.ª Maria Antonieta Rubio Tyrell como Diretora Pró-Tempore, que permaneceu no cargo de 17 junho a 21
novembro de 2011 e teve como principal missão organizar a consulta ao cargo de diretor provisório do “Campus de Macaé”.



CAPÍTULO 14
CRIAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS: UM GRANDE

DESAFIO

FRANCISCO DE ASSIS ESTEVES



14.1 ESTRUTURAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS OBSOLETAS DIFICULTAM O EXERCÍCIO DA INTER E
MULTIDISCIPLINARIEDADE

A estrutura acadêmica e administrativa da maioria das universidades brasileiras atualmente, é incompatível com a velocidade com a qual os
conhecimentos têm sido produzidos e também com as rápidas transformações experimentadas pela sociedade nestas primeiras décadas do século XXI. As
estruturas acadêmicas e administrativas desatualizadas e ineficientes da maioria das universidades brasileiras dificultam a produção do conhecimento e a
formação de profissionais detentores dos instrumentos necessários para atuar no universo profissional contemporâneo. Mesmo diante destas e de tantas
outras dificuldades, notadamente decorrentes de anos de ações governamentais, assim como, de escassez de investimentos, as universidades brasileiras
continuam representando um dos principais pilares de sustentação do crescimento econômico e social do nosso país.

Neste início de século XXI, a sociedade brasileira impõe à universidade, um repensar de suas estruturas acadêmicas, pedagógicas e administrativas
para torná-la contemporânea e assim, atender com mais eficácia às demandas da sociedade, ou seja, a sociedade clama pela interferência nos alicerces da
imobilidade institucional que tomou conta de nossas universidades nas últimas décadas (BEVILACQUA, em preparação 1).

Nas universidades brasileiras, em especial nas universidades públicas, é notório as dificuldades em estabelecer novos modelos para suas estruturas
acadêmicas e pedagógicas, bem como para suas estruturas administrativas. Estas dificuldades esbaram em vários pilares, que foram fortemente
estabelecidos ao longo das últimas cinco décadas. Um dos pilares principais é resultante da construção do conhecimento, rigidamente calcado no princípio
de sua fragmentação, expresso na prática pela abordagem disciplinar. O princípio da produção do saber disciplinar, encontrou na estrutura departamental,
um habitat muito adequado, para a consolidação e reprodução de estruturas desconectadas da realidade acadêmica das primeiras décadas do século XXI
(ESTEVES, 2017).

Deve ser destacado, que por várias décadas a estrutura departamental atendeu as necessidades do cotidiano acadêmico e em grande parte às
demandas da sociedade. No entanto, na atualidade esta mesma estrutura constitui um dos principais entraves à produção do saber no contexto de
abordagens integradoras, especialmente num país com enormes diferenças regionais e desafios, sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais, que
demandam urgentemente projetos e ações integradas.

Segundo o Professor Luiz Bevillacqua (comunicação pessoal), o cenário acadêmico atual aponta para o retorno das universidades brasileiras para
uma direção mais próxima de suas origens, quando tratava de temas promotores da integração dos saberes e dos cientistas, como por exemplo àqueles
temas pesquisados pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, nas Escolas Politécnicas, entre outras. Assim, o retorno à abordagens integradoras
levará a universidade na direção de um novo pensar, visando à geração de conhecimentos compatíveis com as demandas da sociedade do Século XXI.
Para tanto, faz-se necessário tomar como ponto de partida, antigos alicerces da ciência, contudo, não deixando de incorporar os novos saberes, por meio
do da interdisciplinaridade.

O modelo atual de produção do saber e de formação de recursos humanos através da abordagem disciplinar, já se encontra de tal maneira
incorporado ao pensar e às ações da comunidade acadêmica, que se faz necessário o emprego de grande soma de esforços institucionais e pessoais para
que ocorra alguma mudança (BEVILACQUA, em preparação 2). Pode ser assumido como regra, que a magnitude e a velocidade com a qual as mudanças
podem ocorrer são inversamente proporcionais ao tamanho e a idade das instituições universitárias brasileiras. Assim, em universidades mais antigas e
com grandes contingentes de pessoal, as mudanças ocorrem com maior lentidão em relação a instituições de menor idade e porte.

Entre os fatores indispensáveis para se empreender as alterações no atual modelo acadêmico e administrativo da maioria das universidades
brasileiras pode ser destacado o desejo do coletivo universitário em prover mudanças. Além disso, é de grande importância que esteja presente nos seus
docentes, alunos e técnicos administrativos o elevado sentimento de pertencimento e comprometimento institucional, o desejo de pensar e de agir de
maneira integrada e a vocação para promover reflexões e discussões sobre o modelo acadêmico e administrativo da universidade do futuro. É possível
destacar que, para a universidade continuar a realizar importantes contribuições científicas e prestar o relevante papel na construção de uma sociedade
mais equânime econômica e socialmente, ela deve estar em constante processo de atualização de suas práticas acadêmicas e administrativas, ou seja, ela
deve estar em processo constante de se repensar.

14.2 ESTRUTURAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS OBSOLETAS VERSUS PESQUISAS INTER E
MULTIDISCIPLINARES

Temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social, “Grandes Temas”, como são denominados pelo Professor Luiz
Bevilacqua (BEVILACQUA, em preparação 1 e 2), podem resultar da aglutinação de diferentes áreas do conhecimento. Esta convergência de áreas do
conhecimento promovem a integração de abordagens, métodos e recursos materiais e humanos que possibilitam alcançar os resultados necessários para
enfrentar desafios antigos, assim como também, os novos e complexos desafios, característicos de um período do desenvolvimento humano
caracterizados por rápidas e profundas transformações.

A interdisciplinaridade é uma das principais características dos “Grandes Temas” (BEVILACQUA, em preparação 1 e 2). Assim sendo, é inerente a
interdisciplinaridade, a integração de pesquisadores com diferentes formações, que possam interagir em torno de temas de grande relevância para a
sociedade. Na prática, a integração de pesquisadores em temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social, reflete o desejo de
muitos deles em superar a especialização e adquirir competências em outras áreas, muitas vezes distintas da área original (Luiz Bevillacqua, comunicação
pessoal). Na prática interdisciplinar, proporcionada pelo desenvolvimento de temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social,
ocorre naturalmente o aprendizado recíproco, que tem como consequência, o surgimento de novos conhecimentos indispensáveis à solução de problemas
de grande complexidade e relevância científica, além da grande importância social.

De acordo com Esteves (2017), alguns “Grandes Temas” de substancial relevância científica e de grande repercussão social podem ser
exemplificados:

• ATENÇÃO À SAÚDE. Este “Grande Tema” poderá a integração de várias áreas como: Nutrição, Farmácia, Medicina, Bioquímica, Enfermagem,
entre outras;

• FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS. Possibilitará a integração de pesquisadores provenientes da Química, Farmácia, Física, Biologia, entre outras;
• DISTÚRBIOS ALIMENTARES E METABÓLICOS. Possibilitará a integração de conhecimentos da Medicina, Nutrição, Bioquímica, Biologia,

entre outras;
• AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL. Integração de conhecimentos da Ecologia, Biologia, Ciências Humanas,

Geociências, entre outras;
• IMPACTO DA ECONOMIA DO PETRÓLEO SOBRE O AMBIENTE E A SOCIEDADE. Possibilitará a integração de conhecimentos da

Engenharia, Física, Matemática, Biologia, Geologia, Geofísica, Sociologia, Educação, entre outras;



• ESTRUTURA DA MATÉRIA E ENERGIA. Integrando conhecimentos da Física, Engenharia, Química, Sociologia, Matemática, Estatística, entre
outras;

• PROCESSOS DE APRENDIZADO E COGNIÇÃO. Integrando conhecimentos da Educação, Biologia, Medicina, Pedagogia entre outras.

Na integração de pesquisadores, técnicos administrativos e alunos por meio de “Grandes Temas” é uma excelente possibilidade para substituir a
estrutura tradicional e senescente de Unidades Acadêmicas estruturadas de maneira disciplinar como os departamentos. Deve ser destacado que a
constituição de Unidades Acadêmicas com base em disciplina remonta à reforma Universitária Brasileira do final da década 1960. Portanto, em uma
sociedade com características sociais e econômicas muito distinta da sociedade atual. Acolher o pensar e a prática interdisciplinar em estruturas
administrativas mais contemporâneas, sem ferir os obsoletos estatutos se constitui em um dos maiores desafios para aqueles que ousam promover avanços
nas estruturas acadêmicas e administrativas da maioria das universidades brasileiras.

A definição de temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social deve estar embasada em alguns princípios como:

• Propostas inovadoras, que abram perspectivas para novos conhecimentos científicos e que contribuam para colocar as instituições que os
desenvolvem, à frente do cenário científico nacional e internacional.

• Propostas interdisciplinares que possam integrar docentes, discentes e técnicos administrativos e que sejam capazes de responder às demandas
mais urgentes para o desenvolvimento social e econômico.

As propostas de criação de temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social não devem ser confundidas com a criação de
cursos de graduação e de pós-graduação. Elas devem envolver temas aglutinadores que apontam para a construção da sociedade do futuro. Portanto,
devem ser propostas capazes de romper as fronteiras do conhecimento tradicional.

A interdisciplinaridade pode ser entendida como a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que
possam contribuir para o avanço das fronteiras da ciência e da tecnologia. Em outras palavras, a interdisciplinaridade possibilita alcançar avanços na
produção do conhecimento, que não seriam possíveis a partir da abordagem científica de uma única área.

A criação de temas de substancial relevância científica e de grande repercussão social representam uma chance ímpar para docentes e técnicos
administrativos superarem a especialização e adquirirem competências em uma ou mais áreas do conhecimento, distintas das suas áreas originais de
formação. É uma excelente chance para físicos, biólogos, químicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, engenheiros, pedagogos, educadores,
médicos, matemáticos, filósofos, antropólogos, fonoaudiólogos, entre outros, romperem com suas barreiras disciplinares para promover uma educação
recíproca, visando adquirir competência na solução de problemas de maior complexidade.

É importante destacar que a incorporação da abordagem e, especialmente, da prática interdisciplinar, pode não correr de imediato, necessitará de
certo tempo para alcançar sua plena aceitação e se tornar rotina entre os pesquisadores. Não devemos desconsiderar que os docentes e técnicos
administrativos, na sua grande maioria, tiveram sua formação em ambiente embasado na prática quase secular da disciplinaridade (BEVILLACQUA, em
preparação 2). Assim sendo, todo o seu pensar e a sua conduta acadêmica se baseia numa abordagem fragmentada, inerente às disciplinas. Não raramente
o pensar acadêmico e a conduta de alguns docentes são calcadas apenas no domínio de um método, que por vezes torna-se tão poderoso, que passa a ser
confundido como uma ciência.

Para o Professor Luiz Bevilacqua (comunicação pessoal.), a dificuldade em implantar novos modelos acadêmicos e administrativos nas
universidades brasileiras é decorrente do fato de que mesmo começando uma universidade nova, os jovens docentes formados em uma matriz tradicional
disciplinar e fragmentada, ficam tão impregnados pela formação acadêmica que receberam e vivenciaram que reagem de princípio a qualquer nova
iniciativa de mudança, mesmo diante de um mundo acadêmico caracterizado por um vigoroso e rápido processo de transformação. Diante da aparente
imutabilidade, não pode ser esquecido o antigo provérbio popular prussiano: “as únicas coisas constantes na vida são as mudanças”.

14.3 REFORMA UNIVERSITÁRIA DE 1968: A BASE PARA A ATUAL ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E
ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

A organização acadêmica e administrativa das universidades brasileiras já foi objeto de várias reformas, durante várias modalidades de governo.
Contudo, nenhuma promoveu tantas alterações na estrutura de nossas universidades, como a reforma realizada no período militar, a famosa “Reforma
Universitária de 1968”. Esta reforma, promulgada pela Lei 5540 de 28 de novembro de 1968, tinha dois objetivos principais: estabelecer o controle
político sobre as universidades brasileiras, pois era nestas instituições que se encontravam os principais focos de resistências e “fontes de problemas” para
o sistema vigente; E gerar mão de obra para atender o chamado “milagre brasileiro” que estava sendo gestado pelo Regime Militar (INHAM et al. 2016).

Entre os principais pontos da reforma que, ainda nos dias de hoje, define a rotina das universidades brasileiras destacam-se: o estabelecimento da
indissociabilidade do ensino e da pesquisa; estabelecimento da autonomia econômica, financeira, administrativa e didático-cientifica; estabelecimento do
regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva; criação dos departamentos, seguindo o modelo norte-americano; estabelecimento do ciclo básico e o
profissional; criação do sistema de créditos por disciplina; criação de outras modalidades de curso como mestrado, doutorado, especialização e extensão;
aumentou consideravelmente o apoio às atividades de extensão, esportivas, culturais e cívicas e todas as outras atividades que viabilizassem a “ocupação”
do corpo discente; criação de várias universidades; aumento considerável do número de vagas em universidades públicas; entre outros (INHAM et al.,
2016).

A Reforma de 1968 e os decretos que a sucederam promoveram consideráveis avanços ao sistema universitário brasileiro. Contudo, foram fontes de
enormes prejuízos para as universidades dentre elas centenas de professores, altamente qualificados e experientes, que foram compulsoriamente
aposentados; reitores que foram sumariamente demitidos; proibição da escolha dos dirigentes universitários de maneira direta pela comunidade; controle e
proibição de movimentos estudantis; prisão de centenas de alunos e presença policial constante nas universidades (Mendes, 2000). Quem viveu pelo
menos parte do período militar, como docente, discente ou técnico administrativo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dificilmente
esquecerá os momentos de tensão, que eram constantes nas salas, que após as aulas eram chaveadas para evitar conversas entre os alunos. Além disso, os
corredores e os espaços de convivência eram praticamente desertos pois, o medo de ser denunciado era presente. Nos primeiros anos de vigência do
Regime Militar era comum encontrar, em praticamente todos os espaços da universidade pelo menos um agente do Serviço Secreto, na maioria das vezes
disfarçado, geralmente de aluno ou de servidor, até mesmo na reitoria estes agentes poderiam se fazer presentes. O controle político era estendido aos
currículos e ao conteúdo das disciplinas. Quem foi discente na UFRJ nesta época não esquece a disciplina “Problemas Brasileiros”, geralmente ministrada
por militares dos quartéis do Bairro da Tijuca ou do Bairro da Praia Vermelha, que com frequência obrigavam os alunos a cantar o hino nacional no início
de suas aulas.

A Reforma Universitária de 1968 tem sido estudada através de diferentes pontos de vista e todos são unânimes em afirmar que ela foi fruto da
intensa mobilização estudantil e das severas críticas à política de ensino superior vigente no país. Como forma de atenuar os fortes movimentos
estudantis, o governo criou grupos de trabalhos para planejar a reforma universitária. O primeiro anteprojeto foi analisado por uma comissão de notáveis



cientistas brasileiros liderados, inicialmente, por Newton Sucupira, Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se tornou
conhecido como pai da pós-graduação do país, pois o crescimento da pós-graduação no Brasil ocorreu após o famoso “Parecer Sucupira” -MEC
977/1965, que estruturou a pós-graduação brasileira. Embora o grupo que analisou o anteprojeto fosse fortemente influenciado pelas correntes filosóficas
de Berlim, Universidade de Humboldt, o modelo tomou o forte formato das universidades norte-americanas (FERNANDES, 1975).

A forte influência norte-americana na formatação da reforma universitária brasileira de 1968 tem suas origens, segundo vários estudiosos do
assunto, no assessor norte-americano Rudolph P. Atcon (FERNANDES, 1998). Atcon já prestava serviços ao Brasil, quando assessorou o Professor
Anísio Teixeira na organização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CUNHA, 1988). Contudo sua participação
mais efetiva ocorreu quando assumiu a secretaria do recém-criado Conselho de Reitores do Brasil. Este conselho, em nome do MEC, firmou os famosos
Acordos MEC-USAID (estabelecidos entre o Ministério da Educação e a United States Agency for International Development-USAID-para reformar o
ensino brasileiro), através do qual vieram recursos para as universidades brasileiras e também dezenas de consultores norte-americanos (Cunha, 1988).
Estes consultores participaram em diferentes comissões que cunharam a reforma universitária de 1968. Esta por sua vez, moldou o modelo de estrutura
acadêmica e administrativa que temos até os dias atuais.

14.4 DEPARTAMENTOS E CENTROS UNIVERSITÁRIOS: CONSEQUÊNCIA DIRETA DA REFORMA
UNIVERSITÁRIA REALIZADA NO REGIME MILITAR

Antes da reforma universitária de 1968, as universidades brasileiras eram organizadas, em sua esmagadora maioria, em escolas, faculdades e
institutos. O modelo de organização antecede, inclusive, ao surgimento da primeira universidade brasileira, a Universidade do Brasil em 1920, a atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que surgiu a partir da agregação da Escola Politécnica, da Escola de Direito e da Escola de Medicina. Segundo
Cunha (1988) os consultores norte-americanos, liderados por Atcon (1921-1995), eram da opinião que as unidades acadêmicas brasileiras (escolas,
faculdades e institutos) eram muito fortes e detinham grande poder político, por outro lado as reitorias das universidades eram muito “fracas”. Fernandes
(1975) destaca que para os consultores norte-americanos era muito relevante fortalecer o poder no dirigente central, como forma de “pôr fim a anarquia, a
indisciplina e a subversão, que estava dominando as universidades brasileiras”.

Uma das determinações da equipe liderada por Rudolph P. Atcon foi promover a substituição das Unidades Acadêmicas (Escolas, Faculdades e
Institutos), por um pequeno número de centros, que por sua vez reuniriam os departamentos. A Figura do departamento como estrutura das universidades
brasileiras era praticamente desconhecida até a Reforma Universitária de 1968. O decreto lei 5540 que criou a Reforma Universitária estabelece em seu
artigo 11 que o “Departamento será a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos da organização administrativa, didático-científica e de
distribuição de pessoal e compreende disciplinas afins”. Assim, os departamentos nasceram sob o manto da disciplinaridade, que fomentou de maneira
exemplar a fragmentação do conhecimento e dos recursos humanos e materiais.

No livro publicado por Atcon, no ano de 1966, ele descreve com detalhes suas propostas e experiências colhidas em visitas a dezenas de
universidades brasileiras. Como relatado pelo autor, as experiências colhidas durante suas visitas à UFRJ não foram, aparentemente, as melhores. A
Universidade Federal do Rio de Janeiro naquela época era, juntamente com o então Instituto Oswaldo Cruz, as instituições acadêmicas que ofereciam
muita resistência ao regime militar. Na sua obra de 1966, Atcon ressalta em vários momentos sua contrariedade ao relatar sobre a estrutura acadêmica e
administrativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como ilustração de seu desconforto em relação a esta universidade, o consultor descreve os
motivos pelos quais ele não dispunha de dados suficientes sobre a mesma para concluir seu relatório: “não houve tempo, porque no Rio estão tão
ocupados, que não podem concentrar-se em assuntos filosóficos de fundo”. Em outro momento descreve: “eles vivem no esplêndido isolamento da
universidade brasileira da sociedade, que a financia, mas não recebe os devidos e necessários benefícios em retorno”.

Atcon (1966) relata que as ideias para a estruturação das universidades brasileiras já haviam sido testadas em outras universidades da América
Latina e cita o caso da Universidade de Concepción, no Chile, onde foram criados os “Institutos Centrais”. Modelo também utilizado no Brasil por
ocasião da fundação da Universidade de Brasília. Mais tarde, Atcon propôs a reforma de universidades em Honduras e San Domingos, onde criou os
“Centros de Estudos Gerais”, que agregariam os departamentos formados a partir de disciplinas afins.

Os Centros Universitários, assim como os departamentos, são portanto criação direta da Reforma Universitária, realizada durante o Regime Militar.
As discussões sobre a viabilidade de se criar Centros suscitaram intensos debates, que ocorriam no ano de 1965. No Conselho Universitário intensas
discussões sobre a reestruturação da Universidade Federal do Rio de Janeiro também ocorriam. As discussões na Universidade Federal do Rio de Janeiro
indicavam a forte tendência para a criação de institutos, como os institutos de Biologia, Física, Química, Ciências Sociais, Matemática, Nutrição e
Biofísica, ou se comporiam com as escolas e as faculdades profissionais (CUNHA, 2009). Ao mesmo tempo em que na Universidade Federal do Rio de
Janeiro se desenrolavam intensas discussões acerca da viabilidade de criar ou não a Figura do Centro Universitário, como proposto por Atcon, nas demais
universidades brasileiras, a denominada centralização avançava e ganhava muitos adeptos.

A centralização era fortemente fomentada por dois órgãos de grande importância na época: o Conselho de Reitores do Brasil e o Conselho Federal
de Educação (Cunha, 2009). Neste período os projetos de criação de universidades públicas e privadas já seguiam o modelo norte-americano: centro-
departamentos. As universidades federais e estaduais criadas nesta época, como por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, Universidade
Estadual de Londrina. Universidade Estadual de Maringá, entre outras, já nasceram sob o modelo norte-americano: centro-departamento, sem unidades e
a maioria delas preserva a estrutura até os dias de hoje.

As propostas de Atcon de extinguir as centenárias e renomadas Unidades Acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como a Faculdade
de Medicina, Faculdade de Direito e a Escola Politécnica não prosperaram. Segundo Cunha (2009) as ideias plantadas por Atcon foram em parte
absorvidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, embora de maneira enviesada. De acordo com o autor, na reformulação do estatuto, os centros
que haviam sido planejados e que estavam delimitados, inclusive nas plantas da cidade universitária da Ilha do Fundão, foram idealizados para ser uma
instância urbanística e centros de convivência das Unidades Acadêmicas. Ao invés disto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro transformou os centros
em instâncias de poder intermediária entre as Unidades Acadêmicas e a reitoria.

A reforma do Estatuto de 1967 classificou o conjunto de órgãos da UFRJ em três grupos distintos: Órgãos componentes da Infraestrutura, onde
estão as Unidades Acadêmicas: Escolas, Faculdades, Institutos e Órgãos Suplementares (Núcleos e Institutos Especializados); Órgãos componentes da
Estrutura Média, onde estão os Centros Universitários e o Fórum de Ciência e Cultura e Órgãos da Estrutura Superior, onde estão os Conselhos
Superiores. Mesmo com este artifício estatutário, as Unidades Acadêmicas perderam competências e poder político. Um dos principais prejuízos foi que
os diretores das Unidades Acadêmicas perderam direito a participação no Conselho Universitário. A representação no Conselho Universitário ocorre por
meio do Decano do Centro (em algumas universidades, Diretor do Centro). Nas universidades que tem a Figura do Centro Universitário, continua a
discussão sobre a pertinência destes em se constituírem ou não em órgão de decisão. Muitas universidades brasileiras optaram por não criar centros, como
por exemplo: as universidades estaduais de São Paulo e as Universidades Federais do Rio Grande Sul, de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, entre
outras.



14.5 DESAFIOS DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS: PROMOVER AVANÇOS ACADÊMICOS E
ADMINISTRATIVOS SOB A ÉGIDE DE ESTATUTOS ULTRAPASSADOS

O desafio que várias universidades brasileiras enfrentam a partir de 2008, e em especial, os novos campi universitários que foram criados através do
Programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), é buscar meios para criar estruturas acadêmicas e administrativas modernas,
capazes de fazer frente aos desafios que a sociedade do século XXI impõe às universidades. O desafio torna-se ainda maior quando se considera que,
geralmente, as novas estruturas tem que ser criadas a partir de Estatutos e leis ultrapassadas. Nas universidades brasileiras estruturadas com Centros
Universitários, reunindo Unidades Acadêmicas de áreas afins do conhecimento, tem sido palco de intensas discussões entre duas correntes distintas:
aquela formada pelos defensores da manutenção dos Centros Universitários e aquela formada por aqueles que consideram os Centros Universitários
instâncias que já cumpriram seu papel e portanto, não tem mais razão de existir. O dado favorável à argumentação da fragilidade atual dos Centros
Universitários é o fato de que em algumas universidades nas quais eles foram criados, seu papel acadêmico e político é consideravelmente inferior àquele
observado em muitas de suas Unidades Acadêmicas.

Na grande maioria das universidades brasileiras, a tentativas de atualização do Estatuto, por mais simples que seja, são acompanhadas de discussões
acaloradas que podem demandar alguns anos, até que uma proposta seja aprovada. Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, esta característica foi
destacada em vários momentos na obra de Atcon (1966). Este autor em certo momento destaca: “a Universidade Federal do Rio de Janeiro é mais morosa
entre todas as universidades que visitei no país”. Destaca-se que ele e sua equipe visitaram quase todas as universidades existentes nos país naquela
época.

14.6 CAMINHO POSSÍVEL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PARA CRIAR UNIDADES
ACADÊMICAS INTERDISCIPLINARES

Apesar das dificuldades para a promover alterações no Estatuto, algumas universidades brasileiras tem desprendido considerável esforço para
atualizar este importante instrumento de gestão. Como exemplo, pode ser citado a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que no ano de 2012 realizou
importante alteração no seu Estatuto. Esta alteração refere-se a inserção de um parágrafo na Seção III: “Dos Órgãos Suplementares”. Ao Artigo 37 da
Sessão III foi acrescentado um novo Paragrafo criando uma nova modalidade de instituto, o Instituto Especializado, com competência para “realizar e
cooperar nos cursos de graduação, na forma que dispusessem os regimentos”. Além disso, os Institutos Especializados têm a composição de seu
colegiado, o Conselho Deliberativo, fortemente flexibilizado, na medida em que a sua composição é determinada pelo seu regimento e não pelo Estatuto
da UFRJ, como ocorre com as Escolas, Faculdades e Institutos Básicos. Nestes casos seus colegiados, as Congregações, prevêem a participação dos
chefes de departamentos.

Ao eliminar a estrutura departamental, os Institutos Especializados, viabilizam criar Unidades Acadêmicas inter e multidisciplinares. Assim sendo,
os Institutos Especializados disfrutam da autonomia para se organizar, da maneira mais contemporânea, portanto, mais compatível com o estágio de
desenvolvimento acadêmico da universidade brasileira.

Na grande maioria das universidades brasileiras, os Centros Universitários são formados a partir da aglutinação de Unidades Acadêmicas
pertencentes as grandes áreas, resultando assim, os Centros de Tecnologia, Centro de Ciências Humanas, Centros de Ciências Biológicas, Centro de
Ciências da Saúde, Centros de Letras e Artes, entre outros. Por outro lado, ao promover a organização das atividades acadêmicas e administrativas das
universidades, através de Centros Universitários Integrados, se estabelece uma excelente oportunidade para integrar, sob o mesmo “teto”, cientistas de
todas estas áreas, com grandes possibilidades de docentes, discentes e técnicos administrativos atuarem em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão
de maneira interdisciplinar. A possibilidade de integração estará ainda mais facilitada se o centro Integrado for constituído por Unidades acadêmicas,
como os Institutos Especializados (sem departamentos). Assim, mesmo diante das barreiras estatutárias existentes, ainda é possível na Universidade
Federal do Rio de janeiro, através destes mecanismos, promover considerável avanço rumo a interdisciplinaridade.

Os profissionais de diferentes áreas do conhecimento, convivendo e interagindo no mesmo Centro Universitário, tem mais chance de vivenciar, em
maior plenitude, o espírito acadêmico, ao participar em práticas e em projetos de pesquisa de ensino e de extensão contextualizados, não somente em
abordagens, métodos e técnicas de suas respectivas áreas, mas em especial, através da convivência com cientistas e com outros olhares sobre o homem e a
natureza. Outro grande benefício a ser destacado é que cientistas de outras áreas convivendo com os cientistas das Ciências Humanas teriam maior
oportunidade de apropriar-se do pensamento sociológico, filosófico, da história e da ética da ciência, que é de absoluta importância para a formação de
bons profissionais.

Avanço considerável a ser alcançado pelas universidades brasileiras seria a manutenção da proposta da interdisciplinaridade, como princípio
norteador à construção de novas Unidades Acadêmicas. Neste sentido, todo esforço deve ser realizado para que a adesão dos docentes às novas Unidades
Acadêmicas não atendam a critérios disciplinares, geralmente reunindo disciplinas afins, como ocorre na formação de departamentos e nos chamados
“Institutos Básicos”.

14.7 NUPEM/UFRJ: MODELO DE UNIDADE ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM MACAÉ

Desde a sua criação no ano de 1994, o NUPEM/UFRJ, tem se caracterizado por realizar projetos de pesquisa e de extensão e a partir de 2006, por
desenvolver atividades de ensino no contexto da abordagem interdisciplinar (ver capítulos 1, 2, 3, 4 e 8). A interdisciplinaridade foi ao longo do tempo
sendo consolidada e aperfeiçoada e se tornou uma possibilidade real de gerar resultados capazes de responder às complexas demandas da sociedade Norte
Fluminense. A prática da pesquisa, do ensino e extensão no contexto interdisciplinar demonstrou, ser de fundamental relevância, especialmente numa
região como o Norte Fluminense, cuja economia se baseia na exploração do petróleo, que é uma atividade reconhecidamente detentora de grande
capacidade de promover rápidas e profundas alterações sociais e ambientais onde ela se instala (ver capítulo 1).

Ao longo de mais de duas décadas de exercício da interdisciplinaridade em pesquisas, ensino e extensão, o NUPEM/UFRJ assumiu como principal
“Grande Tema”: “Impacto da Economia do Petróleo Sobre o Ambiente e a Sociedade”. Assim sendo, norteado por este “Grande Tema”, tem sido possível
desde sua criação, construir propostas de projetos de pesquisa e de extensão, de cursos de graduação a partir do ano de 2005 e de pós–graduação a partir
de 2010, ou seja, sua trajetória acadêmica foi construída sobre um forte embasamento da interdisciplinaridade, que atualmente é um dos principais
atributos desta Unidade Acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O pilar mais importante na construção de uma Unidade Acadêmica interdisciplinar é a disponibilidade de um corpo docente qualificado e aberto ao
enfrentamento de novos desafios, como aquele de migrar de uma abordagem disciplinar, fragmentada e as vezes até isolada fisicamente, para desenvolver
suas atividades acadêmicas no contexto interdisciplinar, onde ocorre a integração de saberes, recursos e compartilhamento de espaços físicos. Desta
maneira, pode ser considerado, como uma das premissas básicas para a interdisciplinaridade que os atores envolvidos disponham de vocação para ousar e
assim alcançar novas formas de pensar e praticar a ciência (ESTEVES, 2009). O processo de abdicar a prática acadêmica disciplinar, para a prática



interdisciplinar tem que ser entendido como um processo que demanda tempo. Este é o principal motivo pelo qual muitos pesquisadores questionam se a
interdisciplinaridade pode ser realmente alcançada.

A construção do pilar mais importante da construção da abordagem interdisciplinar no NUPEM/UFRJ, a constituição de seu copo docente, ocorreu
de maneira gradual e fortuita. Este pilar foi construído a partir de duas possibilidades: a primeira foi a partir dos docentes que eram contratados para
ministrar disciplinas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e em outros cursos de graduação oferecidos pela UFRJ-Macaé. Portanto, fica
entendido que a disciplina a ser ministrada determinava a área de atuação do futuro docente e não a linha de pesquisa que iria atender a demanda
acadêmica no contexto do “Grande Tema” (“Impacto da Economia do Petróleo Sobre o Ambiente e a Sociedade”). A segunda possibilidade foi aquela
proporcionada pela adesão de docentes desejosos em se inserir em grupos de pesquisas com a abordagem interdisciplinar, como aquela praticada no
NUPEM/UFRJ.

A formação da maioria dos docentes em matrizes fortemente disciplinar pode se tornar ainda mais evidente quando estes passam a frequentar o
ambiente interdisciplinar, como aquele vivenciado no cotidiano do NUPEM/UFRJ. Estes docentes, com alguma frequência, podem até interpelar, a
validade desta abordagem. Contudo, com o passar do tempo, ao constatar as vantagens acadêmicas de utilização de recursos humanos e materiais e os
resultados que a abordagem interdisciplinar pode proporcionar à sociedade, passam a adotá-la e não raramente tornam-se grandes defensores da mesma.

A interdisciplinaridade no NUPEM/UFRJ tem sido alcançada, através de um corpo docente qualificado e comprometido com esta proposta de
atuação em pesquisa, ensino e extensão, que foram forjados das mais diferentes áreas do conhecimento como: Ecologia, Educação, Botânica, Sociologia,
Zoologia, Antropologia, Filosofia, Morfologia, Fisiologia, Bioquímica, Bioinformática, Bioestatística, Saúde Coletiva entre outras e nas mais diferentes
escolas de pensamento acadêmico (Figura 14.1). A experiência demonstra que profissionais destas áreas, concebendo e desenvolvendo projetos integrados
e articulados entre si, tem mais chance de fornecer os subsídios necessários para a formulação de políticas públicas indispensáveis à gestão de uma região,
que por mais de quatro décadas, tem sido fortemente impactada social e ambientalmente pela “Economia do Petróleo” (ESTEVES, 2009). Neste contexto
pode ser citado os resultados de pesquisas realizadas no âmbito da interdisciplinaridade, que demonstram que as interferências resultantes da “economia
do Petróleo” se estendem desde a presença de moléculas, não usuais aos ecossistema da região, passando por fortes impactos sobre os ecossistemas e
sobre suas biodiversidades, até às profundas interferências na composição e estruturas da sociedade da região assim como na saúde da população
(ESTEVES, 1998; ESTEVES; LACERDA, 2000; ESTEVES, et al. 2004; ESTEVES, 2011 e MINCARONE et al. 2016).

Figura 14.1 De acordo com Bevilacqua (em preparação 1 e 2), “Grandes Temas”, são Temas de considerável relevância científica e de grande repercussão social. Desde
a sua criação o NUPEM/UFRJ persegue como “Grande Tema”: “Impacto a Economia do Petróleo sobre o Ambiente e a Sociedade”, o qual tem importante papel como
agente integrador para a concepção das atividades de pesquisa, de ensino de extensão. Na prática a integração neste “Grande Tema” se estende desde moléculas até a
sociedade e assim tem sido possível integrar, com muito sucesso, pesquisadores de áreas aparentemente não relacionadas como: Educação, Ecologia, Filosofia,
Química, entre outras e assim, exercitar a interdisciplinaridade na sua plenitude com consideráveis benefícios científicos e sociais.

A integração dos conhecimentos, fruto da interdisciplinaridade, se constitui em uma importante ferramenta para ajudar na compreensão de alguns
dos impactos sociais decorrentes da “Economia do Petróleo”. Entre eles o enorme impacto desta economia sobre a densidade populacional de Macaé. O
município de Macaé tinha, no final da década de 1970, quando teve início a instalação dos empreendimentos de exploração de petróleo, um contingente
populacional de cerca de 47.000 habitantes e sua economia tinha como base, principalmente, a pesca, a agricultura e a pecuária. Ao chegar ao final das
duas primeiras décadas do Século XXI, o cenário é completamente distinto: a população, segundo o IBGE, atingiu em 2017 o número de 244.139
habitantes e com a economia concentrada principalmente na cadeia de exploração do petróleo (www.cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae). Este rápido e
acentuado crescimento populacional ocorreu com um custo muito elevado para a qualidade de vida de seus habitantes.

A “Economia do Petróleo” além de ter promovido enorme crescimento populacional, foi também responsável por mudanças consideráveis na
esturra da população. Várias profissões tradicionais na região como catadores de caranguejos, doceiras, carroceiros, pescadores tradicionais (a maioria dos
pescadores atuando no presente na região não são mais pescadores tradicionais) foram em pouco tempo extintas. Assim, em um curto intervalo de tempo;
pescadores oriundos de várias gerações de famílias de pescadores foram transformados em porteiros de prédios, ou em catadores de caranguejos em
jardineiros de residências dos profissionais empregados no qualificado mercado de trabalho “offshore”. Muitos por falta de qualificação adequada à nova
realidade econômica e social, permaneceram fora de qualquer possibilidade de mercado de trabalho.

Projetos de pesquisas, ensino e extensão concebidos e executados segundo a abordagem interdisciplinar têm demostrado, em mais de duas décadas
de prática no NUPEM/UFRJ, serem fundamentais para subsidiar políticas públicas que promovem o uso racional, a gestão, a restauração e a preservação
ambiental na região. Contudo, deve ser destacado que para que os resultados destes estudos possam subsidiar políticas públicas, se faz necessário que os
pesquisadores, com muita frequência, realizem gestões, de maneira integrada e articulada com diferentes segmentos da sociedade, fazendo que o
conhecimento científico alcance aqueles que tem a missão e detém a legitimidade para transformá-los em políticas públicas, ou seja, em ações práticas
que tragam os necessários benefícios à sociedade Norte Fluminense.

Alguns exemplos de conhecimentos científicos gerados no NUPEM/UFRJ, que subsidiaram políticas públicas de grande alcance social, podem ser
citados: a criação de algumas Unidades de Conservação, como Parques Municipais, Parque Nacional e Reservas Biológicas e a gestão dos recursos



hídricos da região, como a Bacia do Rio Macaé e de dezenas de lagoas e brejos (ESTEVES et al., 2015; MINCARONE et al., 2016).

14.8 CRIAÇÃO DE UNIDADES ACADÊMICAS INTER E MULTIDISCIPLINARES E AS POSSÍVEIS DIFICULDADES
ENVOLVIDAS

Uma questão que suscita muita discussão nas universidades brasileiras refere-se aos critérios que devem ser utilizados para a criação de Unidades
Acadêmicas, que comporão institutos, centros universitários e campi avançados. As discussões são decorrentes do fato de que são múltiplos e complexos
os critérios que poderão ser utilizados.

A análise dos parâmetros que têm sido utilizados pelas universidades brasileiras para criar as Unidades Acadêmicas, demonstra uma grande
variedade de critérios e de motivações, os quais podem ser incluídos em três grupos distintos:

1º - Criação de Unidades Acadêmicas a Partir de Lideranças Científicas.

No passado recente, o critério mais utilizado para a criação de Unidades Acadêmicas nas universidades brasileiras, era o desmembramentos de
Unidades Acadêmicas já existentes, como objetivo de acomodar grupos de pesquisadores de grande respeitabilidade, geralmente catedráticos,
equivalentes a professores titulares da atualidade. Grande número de Unidades Acadêmicas de várias universidade brasileiras, como a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de São Paulo, entre outras foram criadas a partir da liderança dos
professores catedráticos das antigas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Medicina, Escola Politécnica e Faculdade de Direito. Este
modelo que poderia ser denominado de “modelo clássico” é ainda utilizado nos dias atuais em várias universidades brasileiras e institutos de pesquisa
isolados, com o objetivo de acomodar pesquisadores de grande produção científica e com forte capacitação de recursos financeiros e não raro, associado a
grande poder político-acadêmico.

2º - Criação de Unidades Acadêmicas Concomitantemente Com a Criação das Universidades.

Especialmente a partir da reforma universitária de 1968, foram criadas várias universidades no Brasil que já dispunham nos seus estatutos de
criação, a definição de suas Unidades Acadêmicas, que na maioria dos casos eram concebidas para desenvolver atividade de pesquisa e de ensino com
foco regional. Nestas Universidades, as contratações dos docentes eram e ainda são realizadas focadas nos interesses das Unidades Acadêmicas já
existentes. Na maioria destas universidades, as Unidades Acadêmicas são Departamentos Universitários que estão vinculados diretamente a um Centro
Universitário, sem a intermediação de Escolas, Faculdades ou Institutos.

3º - Criação de Unidades Acadêmicas Para Localizar Um Conjunto de Docentes e de Técnicos Administrativos Já Atuando na Instituição.

Este é o caso mais raro no Brasil e aquele que se reveste de maior complexidade. A dificuldade decorre do fato de que os docentes e técnicos
administrativos na maioria dos casos já se encontram na instituição desenvolvendo projetos de pesquisa, ensino e extensão, e não raramente há vários
anos. Neste período, foi possível estabelecer sólidos vínculos profissionais e pessoais. Estes últimos representam um fator adicional, de considerável
relevância, para compor a difícil equação que definirá o modelo acadêmico e o número das futuras Unidades Acadêmicas. Com frequência, os
interpessoais se sobrepõem aos interesses acadêmicos e institucionais na definição do modelo e do número de Unidades Acadêmicas a serem criadas.

Outro fator não desprezível, comum em universidades antigas, é a influência das Unidades Acadêmicas já estabelecidas, especialmente aquelas que
tem atuação nas áreas que se pretendem criar novas Unidades Acadêmicas para fazer parte de Centros Universitários ou de Campi Avançados. Em
algumas universidades a influência destas Unidades Acadêmicas, frequentemente denominadas de “Unidades Mães” são de tal magnitude, que dificultam
fortemente ou mesmo impedem a criação de novos modelos e o resultado é a criação de novas Unidades Acadêmicas, que são réplicas das antigas
Unidades. Estas por sua vez, geralmente, já necessitando de urgentes atualizações de seus próprios modelos acadêmicos e administrativos.

A alternativa mais viável para criar Unidades Acadêmicas com o objetivo de localizar um conjunto de docentes e técnicos administrativos já
atuando na instituição seria constituir, através do colegiado máximo da instituição, na maioria das Universidades brasileiras, o Conselho Universitário,
uma comissão externa ao conjunto de docentes e técnicos administrativos a ser localizado. Esta comissão deverá ser composta de docentes detentores da
experiência necessária para a execução desta missão e deverá receber do Colegiado Superior ou da autoridade máxima da instituição, a devida autoridade
para coordenar a criação das Unidades Acadêmicas e atuar durante o período de implantação das mesmas, até que as condições acadêmicas e
administrativas das novas Unidades Acadêmicas alcançassem níveis adequados de estabilidade institucional.

Maior avanço rumo a modernização do modelo de organização universitária poderá ser alcançado se a criação da novas Unidades Acadêmicas fosse
no contexto da não criação de estruturas que fomentam a fragmentação e a abordagem disciplinar, como os departamentos e que a organização das novas
Unidades Acadêmicas tivessem como premissa alguns “Grande Temas” de grande interesse científico e que venham ao encontro das demandas da região,
conforme descritos no item 14.2 deste capítulo. A criação de Unidades Acadêmicas neste contexto, terá mais chance de constituir um corpo docente
atuando de maneira integrada e articulada através de projetos de pesquisa, de ensino e de extensão interdisciplinares.

14.9 INSTITUCIONALIZAÇÃO DE NOVAS UNIDADES INTERDISCIPLINARES NAS UNIVERSIDADES
Uma vez definido o modelo acadêmico e o número das futuras Unidades Acadêmicas, a segunda questão a ser resolvida é de que maneira as novas

unidades acadêmicas serão inseridas no programa geral da universidade. No sistema universitário brasileiro as Unidades Acadêmicas podem ser inseridas
no organograma geral das universidades de duas maneiras principias:

1º) Seguindo o modelo proposto pela Reforma Universitária de 1968, que é baseada no modelo norte-americano: departamentos-centro. Segundo
este modelo as unidades acadêmicas, geralmente departamentos, são reunidas, por áreas afins diretamente em Centros Universitários. Várias
universidades criadas após a reforma universitária de 1968 organizaram suas Unidades Acadêmicas segundo este modelo (ver este capítulo item
14.4) e

2º) Não seguindo o modelo norte americano, mas sim, segundo princípios próprios. Este é caso das universidades mais antigas do Brasil. Nestas
universidades as Unidades Acadêmicas, os departamentos, são reunidos em Escolas, Faculdades e Institutos e estes por sua vez, são reunidos em
Centros Acadêmicos.

Em algumas universidades brasileiras, foi alcançado um considerável avanço na organização acadêmica e administrativa na medida em que,
flexibilizaram as categorias Unidades Acadêmicas, criando por exemplo os Institutos Especializados. Nesta categoria de Unidade Acadêmica não há
necessidade de se criar departamentos, fato que representam um grande avanço rumo a constituição de Unidades Acadêmicas interdisciplinares. Estas, por
sua vez, poderão fazer parte de novos Centros Universitários Integrados, e assim, mesmo diante de fortes limitações de estatutos ultrapassados, será
possível construir Unidades Acadêmicas e Centros Universitários com maior chance de se alcançar a interdisciplinaridade.

14.10 CRIAÇÃO DE UMA “NOVA UFRJ” EM MACAÉ: UMA MISSÃO AINDA A SER CONCLUÍDA



Ao promover a expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão para Macaé e criar neste município, de maneira pioneira, um Campus
Universitário, a Universidade Federal do Rio de Janeiro colocou em prática, um dos projetos de maior expressão científica e social ao longo de sua
história. O significado da presença da UFRJ no município de Macaé pode ser avaliado através do seu enorme potencial de geração de conhecimentos,
condição precípua para promover o desenvolvimento social e a formação de recursos humanos qualificados, capazes de enfrentar os complexos desafios
da sociedade Norte Fluminense contemporânea. Sociedade esta caracterizada por rápidas transformações e pela forte dependência da exploração de um
único recurso natural não renovável, o Petróleo.

Ainda nos anos de 2006 e 2007, em plena fase de concepção da proposta acadêmica e pedagógica que a UFRJ desejava implantar no Campus a ser
criado em Macaé, já era evidente para o “Grupo dos Pioneiros” (ver Cap. 11), que o objetivo central seria colocar em prática um modelo inovador, que
possibilitaria a construção de uma “Nova UFRJ”. O conceito trazia em sua essência princípios que a tornaria diferenciada e a dotaria dos instrumentos
indispensáveis para cumprir o seu papel de agente de transformação em seu novo habitat, o município de Macaé, com repercussões a toda região. Assim,
pelo caráter inovador desta proposta havia a expectativa de que a mesma poderia se constituir, no futuro, em um modelo a ser adotado pelos demais
Campi da própria UFRJ. Além disso, a “Nova UFRJ”, seria um espaço acadêmico de articulação e de transcendência da pesquisa científica, capaz de
gerar propostas de grande relevância científica, com impactos práticos importantes, além de integrar a extensão universitária distinta e ampliada ao ensino
de graduação e de pós-graduação.

Portanto, para os seus idealizadores, a “Nova UFRJ” teria como princípio estruturante a busca constante pela excelência nas atividades de pesquisa,
ensino e extensão, bem como o forte comprometimento destas atividades com o desenvolvimento humano. O sentimento predominante entre os
idealizadores do modelo “Nova UFRJ” em Macaé, já nos anos de 2006 e 2007, era de que o momento em que a sociedade brasileira e a instituição
universidade se encontravam imersas em profundas crises e exigiam (e ainda exigem) intensas reflexões sobre o futuro. De tal modo que era necessário,
em caráter de urgência, ousar e buscar os meios para a realização do sonho dos idealizadores de criar uma “Nova UFRJ”: interiorizada, articulada, forte e
reconhecida pela sociedade.

Algumas condições foram apontadas pelo “Grupo dos Pioneiros” como fundamentais para que o modelo de construção de uma “Nova UFRJ”
pudesse ser realidade. Entre estas condições pode ser destacada a não criação de réplicas de formas burocratizantes, comum na maioria das universidades
brasileiras e a não reconstituição de barreiras que dificultassem a integração entre as áreas de conhecimentos, da mesma forma a integração entre os
docentes, os alunos e os técnicos administrativos, que teriam como base a importância no trabalho em equipe, haja vista uma educação libertadora, capaz
de gerar autonomia e consciência crítica. Cabe a reflexão de que dificultar a integração do Corpo Social, nas unidades de geração de conhecimento, tem
dificultado, historicamente, o real advento da interdisciplinaridade. Na atualidade, o exercício da ciência e da formação de recursos humanos, no contexto
interdisciplinar, é uma das condições indispensáveis para que a instituição universidade, desempenhe na sua plenitude, o papel na promoção do
desenvolvimento humano regional, com ênfase na busca pelo impacto macrossocial. A“Utopia” que inspirou o “Grupo dos Pioneiros”, em alusão à mais
famosa obra do filósofo inglês Thomas More (1478-1535), foi de que, através do conhecimento científico, a “Nova UFRJ” passaria ser a fonte promotora
do desenvolvimento com qualidade de vida na região Norte Fluminense

As experiências e ensinamentos colhidos ao logo da caminhada que se iniciou com a concepção até os primeiros anos de implantação do modelo da
UFRJ em Macaé, apontam para a necessidade de sua manutenção e de seu aperfeiçoamento. Além disso, assinalam que se faz necessário o
estabelecimento de políticas institucionais focadas na construção de parcerias com outras universidades e centros de pesquisa sediados na região, com o
objetivo de criar modelos alternativos ao desenvolvimento econômico e social baseado apenas na exploração do Petróleo.

O município de Macaé reune condições ímpares para utilizar ciência, tecnologia e inovaçao em um projeto estruturante de desenvolvimento ousado
e transformador que possa contribuir para reduzir as desiguadades sociais e a degradaçao ambiental, que foram fortemente acentuadas durante a
“Economia do Petróleo”, e desta maneira melhorar o nível de vida de sua população, colocando-o em um patamar de destaque no cenário nacional. A
competência científica já instalada no município, formada por várias universidades públicas e privadas e por centros de pesquisas isolados, além disso,
por dispor de uma população muito hospitaleira e uma rica biodiversidade encontrada em um mosaico de ecossitemas dos mais reprentativos do Brasil,
são alguns dosos fundamentos que permitem prever um futuro muito promissor para Macaé.

Experiências semelhantes já realizadas em várias cidades no exterior assim como também em vários municípios brasileiros, demonstram que o
conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquia, com o apoio do poder público em diferentes esferas: municipal, estadual e federal,
possibilitaram construir alternativas de desenvolvimento altamente sustentáveis. Nestes municípios seus governates elegeram ciência, tecnologia e
inovação como elementos estratégico para a construação de políticas públicas sólidas e de longa duração, como os pressuspostos básicos para remover os
entraves à criaçao de sociedades com melhor qualidade de vida. O que ocorreu, na prática, nestes municípios foi o despertar para o fato de que a ciência,
economia e qualidae de vida caminham cada vez mais juntas neste seculo XXI.

Os equívocos, falhas e lapsos cometidos ao longo dos primeiros dez anos de implantação da “Nova UFRJ”, não podem ser motivos para retrocessos,
mas devem servir como fontes de grandes aprendizados e matéria prima para o aperfeiçoamento do modelo proposto. A busca constante pelo
aperfeiçoamento do modelo da “Nova UFRJ” levará ao efetivo exercício de suas atividades e desta maneira fazer com que a utopia possa se tornar
realidade com maior brevidade.

À instituição universidade cabe a nobre missão de ajudar a sociedade na construção do seu futuro pautado na cooperação e no compartilhamento.
Assim sendo, ao se expandir para o município de Macaé, a UFRJ assumiu o compromisso de ser partícipe na elaboração de propostas que conduzam a
sociedade Norte Fluminense a um futuro sustentável. Em outras palavras, contribuir para à redução do paradoxo típico destas primeiras décadas do Século
XXI, na grande maioria dos municípios brasileiros, que é o fato de seus cidadãos terem à disposição, no seu cotidiano, tecnologias de última geração.
Todavia, conviverem simultaneamente com padrões de educação e de saúde muito precários, semelhantes àqueles disponíveis do início do Século XX e
com ausência de saneamento básico, evidenciando uma intolerável fragilidade social.

A análise conclusiva que pode ser realizada em uma década de implantação do modelo da “Nova UFRJ”, aponta para um longo caminho ainda a ser
percorrido. Um dos requisitos mais importantes para almejarmos este objetivo, é compreendermos com profunda humildade acadêmica, que precisamos
adotarmos continuamente condutas e procedimentos proativos e voltados ao amadurecimento coletivo, que se faz através do diálogo constante, de
participação e do forte senso de comprometimento institucional. A “Nova UFRJ” pode ser um caminho seguro para auxiliar a sociedade de Macaé e da
região a alcançar o seu desenvolvimento com mais equidade social, melhor distribuição de renda e com maior atençao e responsabilidade com a
preservação ambiental, ou seja, emergindo melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Desta maneira, a universidade pública comprometida com o
desenvolvimento regional e humano, como é o caso da UFRJ, pode assumir a real dimensão da sua relevância como agente de transformação e de
definição do futuro, que a sociedade brasileira tanto necessita e aguarda.

Nos últimos anos, o município de Macaé passou a ser reconhecido como a Capital do Petróleo. Contudo com a ajuda de instuições de ensino e de
pesquisa comprometidas com o seu futuro, como a UFRJ, há de encontrar a sua missão maior, que é a de se tornar também referência como a Capital do
Conhecimento. Como uma das diretrizes para se tornar a Capital do Conhecimento, Macaé poderá assumir como referência aqueles municípios brasileiros
e especialmente muncípios norte americamos, europeus e asiáticos que tinham suas matrizes econômicas embasadas, em grande parte, na exploração de



recursos naturais como ferro, alumínio e bens ligados ao agronegócio. Estes municípios substiuíram estas matrizes econômicas por outra, que se torna
cada vez mais importante no século XXI: o conhecimento científico. A posse de conhecimentos científicos inovadores tornou possível a geração de
tecnologias, que assumiram papel de agente impulsionador de poderosas economias.

Como resultado de práticas de políticas públicas exitosas, em escala municipal, de fomento à ciência e a tecnologia ocorreu a criação e a
perenização de sociedades com os mais elevados indicadores de desenvolvimento econômico e social que se tem conhecimento, coloncado-as entre
aquelas com melhores índices de qualidade de vida em todo o mundo, passando a ser exemplo de padrão de sustentabilidade econômica, social e
ambiental a ser seguido.
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