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Metas para o PDI 2011-2020 UNIRIO

Dados Institucionais
Unidade Organizacional:
4- Coordenação do REUNI
Nome do responsável pelo preenchimento:
Sergio Ricardo dos Santos
E-mail do responsável pelo preenchimento:
sergio@uniriotec.br
Telefones do responsável pelo preenchimento:
2542-7091 9787-3635

Meta PNE 12 (16 Estratégias)
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24
anos, assegurando a qualidade da oferta.
12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições
públicas de educação superior mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e
interiorizar o acesso à graduação.
1- Realizar os concursos para professores e tecnicos Administrativos prometidos para a consolidação do programa
REUNI/UNIRIO para o ano de 2012. indicadores: Número de professores e Técnicos concursados;
2- Convocar os candidatos aprovados em concursos já realizados para professores. ano 2011;
3-Reformar os prédios do CCH, Reitoria, Enfermagem, Nutrição, (concluir)
12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação
Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade
Aberta do Brasil.
1-Construir o terceiro pavimento do prédio da CEAD para aumentar as vagas dos cursos de História e Turismo, além de
permitir a criação de novos cursos;2012;número de matrículas no curso a distância.
12.3) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas
universidades públicas para 90%, ofertar um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de
estudantes por professor para 18 (dezoito).
1- Ampliar o acervo das bibliotecas para dar suporte aos alunos para concluirem os cursos- conclusão: 2012. Indicador
- número de livros no acervo das bibliotecas;
2- Compra de dois ônibus interestaduais com acessibilidade para permitir o comparecimento dos alunos a congressos e
facilitar os trabalhos de campo;2012;número de ônibus na frota da UNIRIO.
3- Custear bolsas de permanência estudantil para auxiliar o aluno na conclusão do curso, juntamente com o
DACE;2011 a 2012;valor de custeio de bolsas REUNI;
4-Melhorar as condições
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