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Além de trabalhar bastante, de sermos éticos e justos, estamos dizendo a todos o
que estamos fazendo e onde queremos chegar. Com muito esforço, tarefas e projetos
temos conseguido lograr êxito, graças aos inúmeros e competentes colaboradores,
professores, servidores e alunos dos 3 Cursos de graduação e Pós-graduação do
Campus Universitário de Nova Friburgo. Cumprindo nossas promessas, perseguimos o
o desenvolvimento do campus com o comprometimento de todos. Antes de ser um
documento para promoção pessoal, os Relatórios de nossa gestão nos últimos 4 anos,
tem por objetivo mostrar os resultados colhidos pela atual gestão administrativa da
FOUFF.NF. Dividimos o documento de forma cronológica, no sentido de facilitar o
entendimento da Comunidade sobre os avanços estruturais e acadêmicos alcançados.
São ações que julgamos importantes de serem conhecidas, criticadas e principalmente
aperfeiçoadas por meio de sugestões, visando à continuidade do crescimento de nossa
Unidade Acadêmica.
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1.

TITULAÇÃO
 Graduação em Odontologia – UERJ/ RJ
(1976/1980)
 Mestrado em Endodontia – UERJ/ RJ

(1992/1995)
 Doutorado em Odontologia – UFRJ/ RJ

(1998/2000)

2.

ATIVIDADES LIGADAS A GESTÃO DA UNIDADE
2.1 - Função ou Atividade
Diretor

Tipo Órgão
FOUFF.NF

Ato de Designação
Portaria 46.704 de 12 de abril de 2012

Carga Horária desempenhada: 1560 horas
2.2 - Publicações de Atos administrativos em Boletins de Serviço da Universidade
Período de 01/01/2012 a 31/12 de 2012

1. Utilização de recursos do PDI destinados ao PUNF
- Apresentação Planilha Edital Infra Unidade 2012
INFRA UNIDADE CONSOLIDADO 2012
- Apresentação de Projeto Infra Predial 2012
INFRA PREDIAL CONSOLIDADO - PUNF

Nota da Direção da Faculdade de Odontologia da UFF/NF:
Informamos a Comunidade do PUNF, que estes recursos serão empregados na
recuperação do madeiramento que sustenta o piso do segundo andar do prédio da
Administração da Unidade (Casa do Barão), e na recuperação do teto de gesso dos
ambientes que ficam abaixo deste. Este espaço estava interditado pela Defesa Civil de
Nova Friburgo desde o desabamento de parte do estuque (rebaixamento de teto),
ocorrido em 17 de abril de 2009. Este incidente gerou, a partir de denúncia anônima,
ação impetrada pelo Ministério Público Federal. É preciso esclarecer que qualquer
intervenção nesta edificação, tombada pelo Patrimônio Histórico, necessita
obrigatoriamente de autorização prévia de órgãos como o INEPAC (Instituto Estadual
do Patrimônio Cultural), além de análise técnica detalhada por parte da SAEN Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF.
Quando iniciada essa obra de reforma, para que a comunidade acadêmica do
PUNF não tenha grandes problemas na rotina administrativa, a mesma será realizada
por ambiente (Secretaria dos alunos, Sala das Coordenações e Departamentos, Setor
de Apoio os Estudantes, Secretaria da Administração e Sala da Direção). O início para
as obras ainda não foi definido por parte da SAEN, que atualmente realiza estudos
técnicos.
- Apresentação Planilhas da Livre-Ordenação (2012/2013)
Planilha( LO) Livre Ordenação 2012 - 2013
2. Ações na Central de Esterilização e área de expurgo da Faculdade de Odontologia
- Instalação da nova Autoclave de 180 litros.
- Nomeação, até o presente momento pela PROGEPE, de 1 Técnico em enfermagem (Banco de
vagas do PUNF) para atuar no setor, cumprindo o processo de reestruturação do quadro de
Servidores Técnicos Administrativos do PUNF, iniciado em 2011. Ainda temos mais 2 vagas
para este setor que, em breve devem ser preenchidas (aguardando nomeação dos servidores
concursados).
- Construção da nova área de expurgo com 4 tanques, bancada lisa e seladora (solicitação do
Diretório Acadêmico do curso de Odontologia).

3. Projetos realizados
- Envio para a CAPES da proposta para a criação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade
de Odontologia do Polo Universitário de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense. O
Programa foi desenvolvido sob a Coordenação dos professores Marcos Barceleiro e Rebeca
Azevedo, e contou com a ajuda de equipe de professores da Faculdade de Odontologia do
PUNF (em trâmite).
Proposta_MESTRADO_2012-1
- Construção do Projeto do Comitê de Ética do PUNF, elaborado pelos professores Rebeca
Azevedo, Simone dos Santos, Gabriela Alessandra, Gilson Saippa, Mauricio Santa Cecília e
Lucíola Deluca. Enviado ao CONEP no dia 24/ 07 para aprovação (em trâmite). Para
acompanhamento clique em:
http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.Inexistente?P_LINGUA=001&P_TIPO=002&P
_COD_LIS=SI+059774297+BR
- Locação de imóvel que abrigará a Clínica de atendimentos de pacientes do Curso de
Fonoaudiologia.
4. Projetos para criação de novas Secretarias e reformas em Laboratórios no PUNF
- Criação da Secretaria de Projetos de Extensão Universitária, que será instalada no 2º andar
do prédio principal da Administração. A professora Fernanda Volpe, Vice-Diretora do Curso de
Odontologia, graças a sua atuação em diversos projetos de Extensão Universitária, recebeu da
Pró-reitoria de Extensão (PROEX), seis computadores para a criação dessa importante
Secretaria.
- Criação da Secretaria de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão do PUNF.
- Criação da Secretaria e Pós-Graduação.
- Obras para adequação do espaço interno do Laboratório de Radiologia. Projeto da professora
Adriana Dibo.
Orçamento Lab. Radiologia Set 2012
- Projeto de reestruturação da rede de internet e telefonia (comunicação interna) do PUNF,
orçamentos encaminhados a PROAD.
FRIBURGO Telefonia e Internet
5. Ações de manutenção, aquisição e instalação de equipamentos e obras de reformas
realizadas no PUNF

- Ações no laboratório Multidisciplinar 1 - instalação de 2 aparelhos televisores de LED 40’, que
servem para as aulas teóricas das disciplinas de Histolologia e Embriologia.
- Aumento no conjunto de iluminação desse laboratório, atendendo a solicitação da disciplina
de Anatomia dentária.
- Instalação de roteador, estendendo a rede Wireless a esse laboratório.
- Instalação de capela de segurança química no laboratório multidisciplinar 2.
- Criação do Arquivo de provas/trabalhos para os departamentos FFE/FCB
- Aquisição de bomba d´água para aumentar a capacidade do sistema de abastecimento de
água
da
Unidade
- Aquisição de ferramentas e equipamentos para a montagem da oficina de manutenção do
PUNF
- Aquisição de novos projetores multimídia para suprir o setor de apoio didático
Aquisição
de
manequins
(PRODENS)
para
2
Laboratórios
pré-clínicos
- Reparo das pias e torneiras dos equipamentos odontológicos e salas de Raio-X das clínicas
- Reparos no banheiro feminino da Biblioteca (Sistema de descarga e pia). Esse banheiro
estava até então interditado.
- Recarga dos extintores de incêndio da Unidade.
- Troca das fechaduras das salas de aula e dos laboratórios: anatômico, apoio a prótese e
Multidisciplinar.
- Reparo das mesas de apoio da e porta de vidro da
- Aquisição de duas novas traves para rede de Vôlei para a quadra de esporte.

Biblioteca.

- Aquisição e instalação de jogo de redes para as tabelas de basquete.
- Reorganização e realocação dos armários dos professores na sala dos mesmos.
- Processo de contratação de motorista para o veículo tipo VAN, incorporada ao PUNF.
- Continuidade do processo para aumento do acervo da Biblioteca do PUNF, que está
comemorando a incorporação do milésimo livro no ano de 2012.
Milésimo livro incorporado ao acervo da Biblioteca de Nova Friburgo este ano
6. Ações de gestão a serem realizadas no PUNF
- Implantação do processo de coleta seletiva na Unidade
7. Ações do Colegiado Gestor do PUNF
- 1ª Reunião extraordinária do Colegiado Gestor em 2012, realizada para encaminhamento
das 8 (oito) novas REUNI vagas destinadas aos cursos de Biomedicina e Fonoaudiologia e
manutenção de duas vagas de exoneração no departamento FFE.
8. Nomeação de 2 novos Técnicos Administrativos no PUNF

(Relativas à movimentação de servidores em 2011)
. Daniele de Azevedo Werneck - lotada na Recepção das Clínicas odontológicas
. Rosane Bittencourt - lotada na Secretaria de alunos
9. Ações Administrativas externas
- Organização e participação do I Encontro de Unidades do Interior da UFF na cidade de Volta
Redonda. Participação dos professores: Ésio Vieira, Gilson Saippa, Helvécio Póvoa e Karla
Bianca Gonçalves. O relatório desse Evento, construído a partir de oficinas com os Diretores de
Unidade, Coordenadores de curso e Chefes de departamento encontra-se publicado no site do
PUNF, e serve para demonstrar semelhanças e diferenças entre os Polos do interior no que diz
respeito à infraestrutura e funcionamento dessas Unidades.
- Participação como Conferencista, representando o PUNF no III Seminário de Reestruturação
da UFF – Unidades fora de Sede (Teresópolis, dias 26 e 27 de outubro). O Evento foi
organizado pela PROPLAN, e contou com a participação do Magnífico Reitor, Vice-Reitor, Próreitores, Superintendências, Coordenações e todos os Diretores de Unidades do interior do Rio
de Janeiro da UFF. O objetivo foi discutir o estágio atual da estrutura administrativa dos Polos
Universitários.
10. Ações Administrativas – Eventos oficiais do calendário UFF
- Apoio logístico à Comissão Organizadora da Semana Acadêmica da UFF e Projetos de
Monitoria do PUNF
PROGRAMA SEMANA ACADÊMICA 2012
11. Presença em Reuniões da Universidade, realizadas na cidade de Niterói.
- Conselho Universitário
- Fórum dos Diretores
- Assembleias da ADUFF - acompanhamento da greve das IFES
12. Participação em Congressos da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico)
- 47ª. Reunião da realizada na cidade de Campinas/SP de 22 a 25 de agosto de 2012
- 48ª. Reunião, como Assessor da Comissão Organizadora Local
Comunicado:
Informamos que os 3 (três) Kits para emergências médicas (2 para adultos e 1 para crianças),
já se encontram nas clínicas de atendimento odontológico, além de uma cadeira de rodas para
apoio a pacientes com deficiência de locomoção.
Texto do Jornalista Mario Cajé

As chuvas de janeiro de 2011 transformaram em entulhos e lágrimas muito do que
existia na cidade. Em meio a uma população perplexa e devastada, o Polo Universitário de
Nova Friburgo não poderia ficar inerte. Foi o momento em que a união entre a universidade e
a sociedade precisou dar provas de sua força.
“Desenvolvemos parcerias na tentativa de ajudar. A UFF esteve presente, não só
assistencialismo, mas ao promover atividades culturais. O polo concentrava as doações, que
chegavam da reitoria para quem já não tinha mais nada”, recorda o professor Amauri Favieri,
Diretor da Faculdade de Odontologia, cargo equivalente ao de Diretor do Polo. Ainda hoje a
cidade luta para superar a tragédia. Por toda parte, é possível ver obras de contenção de
encostas. Tudo para que os caprichos da natureza não encontrem mais uma população tão
desprotegida.
Quatro anos antes, com a cessão da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo
(FONF) pela prefeitura, a UFF começava suas atividades na cidade. A universidade se
beneficiou de uma estrutura razoável, tendo que providenciar algumas reformas, troca de
equipamentos e concursos públicos. A FONF passava por problemas financeiros e o número de
matrículas diminuía. O futuro era incerto e o papel da UFF foi estratégico para a continuidade
do curso.
Em 2010, a unidade passou a oferecer o curso de Biomedicina e se tornou o primeiro
campus da universidade a ter uma graduação em Fonoaudiologia. A tendência é continuar com
cursos da área de saúde, mas o problema é a limitação física, já que a faculdade de
odontologia ocupa grande parte do espaço com as clínicas e o grande número de laboratórios.
O objetivo é passar a oferecer, assim que possível, as formações em Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
O polo tem buscado estreitar seus laços com a comunidade, apesar de algumas
dificuldades, como a instabilidade política, com constantes trocas de prefeitos. “É difícil
articular um projeto à longo prazo. Não temos mais visibilidade por causa dessa dificuldade de
diálogo com o poder público municipal, mas a universidade não se cansa de tentar se
capilarizar à sociedade”, comenta o professor Favieri.
Não só em meio ao desespero das tragédias, pensar a universidade fora de seus muros
deve ser um exercício permanente. Uma iniciativa nesse sentido é o projeto piloto que
promoverá palestras educativas sobre hábitos saudáveis em quatro escolas da cidade. A meta
é expandi-lo para toda a rede de educação municipal. O professor Helvécio Póvoa,
coordenador de Biomedicina, considera importante investir nas ações de extensão: “Fizemos
um evento na praça em que oferecemos dosagem de glicose, tipagem sanguínea e aferição de
pressão arterial. Foram 300 atendimentos e recebemos convites da Cruz Vermelha, dos
Bombeiros e de uma escola. A comunidade quer a integração e os eventos na rua são muito
importantes”.
Das diversas modalidades de integração com a população de Nova Friburgo, o
atendimento odontológico oferecido à comunidade é a de maior destaque. Os pacientes se
cadastram em fevereiro e julho e passam por uma triagem que os separa de acordo com os
diferentes tratamentos. Para Yan Correa, nascido e criado na cidade, esta prestação de serviço
faz toda diferença para os mais necessitados. “Enquanto morador, reconheço que o Polo
presta um serviço de excelente qualidade para a comunidade. Prova disso é que existe uma fila
de espera. Com os novos cursos, haverá a ampliação dos serviços prestados. Os mais carentes
só têm a ganhar”.

O rapaz, que também é servidor do polo desde 2010, se orgulha de fazer parte de uma
equipe que tem mudado vidas. “É gratificante ver o sorriso de uma pessoa humilde que
recebeu um tratamento de qualidade. Acompanhar alguém entrando com dor e saindo
satisfeito nos deixa muito alegre. O resultado do meu trabalho é visível e as pessoas do Polo
estão muito motivadas, o que tem gerado bons frutos”, diz, entusiasmado. Apesar disso, a
situação não é de comodismo. A unidade está se organizando para receber recursos do
Sistema Único de Saúde (SUS) e busca um imóvel para sediar a clínica de fonoaudiologia.
Essa motivação está presente não só na extensão, mas também na pesquisa. “Nosso
sonho é que o aluno possa fazer a iniciação científica e, aqui mesmo, se engajar no mestrado e
no doutorado. Temos sido reconhecidos pelo bom trabalho. A Faperj (Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), por exemplo, tem financiado a
compra de equipamentos essenciais para a qualidade do curso. Estamos ganhando muitas
bolsas e tendo projetos aprovados. Isso porque temos sido produtivos, fazendo jus aos
incentivos dos órgãos de fomento. O esquema aqui é: equipou, produz; produziu, manda o
bolsista para o congresso. Aqui o aluno rasga o plástico e põe o equipamento para funcionar”,
afirma o professor Helvécio.
A pesquisa científica faz brilhar os olhos de Lorrayne Guimarães, de 20 anos. A aluna
de Biomedicina, que já foi bolsista do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) e agora atua como voluntária, enxerga no polo uma oportunidade de ter uma
excelente formação sem deixar a casa dos pais. “Financeiramente seria bem difícil estudar
fora. Além disso, acho o relacionamento com os professores muito bom, o que nem sempre
acontece em faculdades de grandes cidades. Talvez não tivesse a oportunidade de estar tão
engajada em pesquisa em uma metrópole”.
Se quiser permanecer no interior, Lorrayne provavelmente não terá dificuldades para
conseguir emprego porque estará habilitada para atuar na área de análises clínicas, com
grande demanda no interior. “Isso é bom porque a oferta dessa formação é escassa fora das
metrópoles. Estamos alinhados à proposta do Reuni: capacitar o profissional que está no
interior”, avalia o professor Helvécio.
Em relação à qualidade geral da formação, os alunos que não estão em grandes
cidades costumam se sentir inseguros, o que, para a professora Natalia Iorio, não se justifica.
“É comum que os alunos daqui fiquem na dúvida se a formação deles é inferior por estarem no
interior do estado. Mas, quando conversam com alunos da sede, ficam aliviados e chegam à
conclusão de que também fizeram uma boa escolha, com os benefícios de estarem a cinco
minutos da faculdade”.
É o que também pensa Josânia Pitzer, de 27 anos, que cursa o 8º período de
Odontologia: “Os laboratórios pré-clínicos não existiam na minha época e são um avanço
significativo. As turmas de agora já vão ter uma estrutura bem melhor do que a que eu tive.
Mesmo assim, de zero a dez, daria nota oito à minha formação. Acredito que a ênfase na
pesquisa aqui é maior do que em outras universidades. Por isso, recomendaria o curso para
quem me perguntasse”.
Se os equipamentos necessários para um ensino de alto padrão já estão no polo, a
estrutura também merece destaque. O curso de odontologia, por exemplo, dispõe de
avançada tecnologia, contando com laboratórios modernos, que atendem às necessidades do
aluno desde as disciplinas básicas até o momento de lidar com pacientes nas clínicas. Além dos
laboratórios de microbiologia e patologia, há, também, os interdisciplinares, que são usados
pelos três cursos, e está em desenvolvimento o projeto do futuro laboratório de análises

clínicas, que atenderá a comunidade. O perigo é que toda a efervescência do polo esbarre da
limitação de espaço físico.
Um dos diferenciais do polo é o seu ambiente de convivência: uma quadra que acaba
de ser reformada com arquibancada e uma churrasqueira. Tudo para que o aluno estude, mas
também se divirta no mesmo ambiente. “É um ambiente de convivência. Os alunos podem
produzir, fazer monitoria, ter bolsas PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica), projetos na Faperj, mas também precisam se distrair, se reunir. Isso acontece no
período em que não há aulas. Há refletores para que os alunos possam jogar à noite. A gente
tem uma coisa que raríssimas unidades têm e que melhora a ambiência, aumenta a
convivência”, se orgulha o professor Favieri.
E os alunos gostam tanto de estar lá que desejariam continuar estudando, se
especializando no polo. Com a exceção do mestrado em Odontologia que deve ter início em
2013, não há previsão da abertura de outros cursos de pós-graduação. A demanda de
especialização é grande na cidade e os alunos, inevitavelmente, continuam sua formação em
outras cidades. O custo de cursos da área de saúde é alto porque demandam de uma estrutura
de laboratórios e muitos equipamentos. Por isso, o desafio de alcançar os recursos necessários
para financiá-los é grande.
Apesar das dificuldades sentidas na pele por quem trabalha com educação superior,
não seria exagero dizer o polo da UFF em Nova Friburgo tem trilhado o caminho da excelência
acadêmica. Isso porque tem buscado desenvolver os três pilares da universidade: um ensino
moderno, uma pesquisa fértil e uma relação de parceria com a comunidade. Os ventos têm
soprado a favor: com uma equipe forte, alunos comprometidos, moderna infraestrutura
laboratorial e projeto pedagógico bem delineado, Nova Friburgo e seus moradores já se
orgulham e se orgulharão ainda mais da decisão de abrir as portas para a UFF.

Nova Friburgo 28 de dezembro de 2012

Amauri Favieri Ribeiro
Diretor da FOUFF. NF
SIAPE 1581360

