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Alunos do curso de Serviço Social
UFF/PURO

no município de Rio das Ostras
existe uma Universidade Federal !
www.puro.uff.br

As Universidades Públicas são instituições de
ensino superior mantidas pelo governo de um país,
estado ou município, ou seja, são instituições de
ensino superior mantidas pelo poder público. No
Brasil, as universidades públicas podem ser federais,
estaduais ou municipais, de acordo com a origem da
verba destinada a mantê-las.

O Polo Universitário de Rio das Ostras, foi
criado em 2004. Inicialmente com os cursos de Serviço
Social, Psicologia e Ciências da Computação.
Atualmente funcionam os cursos de Ciências da
Computação, Enfermagem, Engenharia de Produção,
Produção Cultural, Psicologia e Serviço Social,
contando com aproximadamente 1300 alunos.

A forma de acesso se dá pelo vestibular, e
para isso é necessário a conclusão do Ensino Médio
e em algumas universidades também é preciso fazer
a prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino
Médio. O vestibular é um processo seletivo em que
o modelo utilizado compõe-se de duas etapas, em
que a primeira é objetiva e eliminatória, e a segunda
é discursiva e classificatória. Como já dito a
constituição federativa do Brasil de 1988 prevê a
educação pública como direito, do ensino básico ao
superior.

Atualmente, a UFF Rio das Ostras funciona em
um prédio que foi construído para ser uma escola
pública municipal. Essa estrutura é insuficiente para as
demandas do Polo, devido à falta de salas de aula,
algumas turmas estão com aulas em containers, e
mesmo assim não conseguem suprir as necessidades
de alunos e professores. Além disso, a comunidade
acadêmica (professores, alunos e funcionários) está se
organizando para que a Reitoria da UFF e o MEC
atendam as necessidades dos cursos (concursos para
professores, por exemplo) assegurando, assim, o
ensino superior de qualidade que entendemos como
direito de cidadania.

A Universidade Pública tem como papel,
expandir o conhecimento produzido com quem de
fato as mantêm através dos impostos: a sociedade.
Para isso, a Universidade Pública brasileira é
baseada na relação ensino, pesquisa e extensão.
A Universidade Federal Fluminense (UFF) é
uma instituição pública de Ensino Superior com sede
em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Possui
Pólos em algumas cidades do interior do estado, dos
quais o Pólo Universitário de Rio das Ostras é um
deles.

É importante que os moradores de Rio das
Ostras e da região conheçam a UFF e os problemas que
a comunidade acadêmica vem enfrentando, pois o
futuro da UFF tem relação com o desenvolvimento
local, por exemplo, para formação profissional
superior, para produção de conhecimento científico
sobre os problemas locais e, principalmente, para
propor soluções às necessidades apresentadas pela
comunidade local.

Um dos containers nos quais temos aulas –
UFF/PURO

