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defesa de um ensino de qualidade e excelência. Ainda 
há muito a se fazer; sempre haverá.

Construir uma história dá muito trabalho! É necessário 
dedicação, empenho e total entrega à causa em que se 
acredita e se defende diariamente. Temos que ter sereni-
dade e perseverança para superar os obstáculos e conti-
nuar trilhando o caminho que escolhemos, trabalhando 
estratégias e (re)planejando ações, quando necessário. 

O sucesso do Centro de Produção da Uerj se deve ao 
empenho e dedicação de cada um dos colaboradores de 
hoje e do passado. Nada se constrói sozinho. É preciso 
parceria, sinergia e espírito coletivo.

Nesta edição, comemorativa dos 47 anos, apresentamos 
as Coordenadorias do Cepuerj e o quanto cada uma 
contribui nas atividades que gerenciamos.

Parabéns ao Cepuerj! 

Parabéns a todos!

Kassio Borges

Diretor do CEPUERJ

Em setembro de 2018, o Cepuerj completa 47 anos, 
marcados pela credibilidade e trabalho sério no geren-
ciamento administrativo e financeiro das atividades de-
senvolvidas pelas Unidades Acadêmicas da Uerj na pres-
tação de serviços e na captação de recursos.

É com muita alegria e orgulho que celebramos mais um 
ano de muito trabalho e dedicação.

Acredito que a motivação é a chave de qualquer objetivo 
que temos na vida: vamos a qualquer lugar, construímos 
os caminhos, acreditamos e buscamos oportunidades. 
Portanto, estimulá-la é um excelente recurso pessoal e 
organizacional para alcançar o sucesso. 

A crise é um desafio. É ilusão esperarmos linearidade 
da vida e termos expectativas de que a estabilidade é o 
nosso melhor cenário. A vida é mudança permanente: 
pede coragem para enfrentar os desafios; exige esforço, 
comprometimento para buscar o novo e fugir das regras 
e decisões engessadas e estabelecidas. Por isso, as lide-
ranças precisam buscar criatividade. 

Nestes anos, foram tantas as histórias relatadas, discus-
sões realizadas, propostas apresentadas, compromissos 
declarados e, acima de tudo, as responsabilidades desde 
sempre assumidas pela construção de um papel ativo na 

CEPUERJ, 47 anos



mas de segurança da informação, além do moderno e 
confortável Centro de Capacitação Profissional Jayme 
Lisandro Pacheco.

O Cepuerj tem como meta aperfeiçoar as rotinas admi-
nistrativas, visando sempre à celeridade e à transparên-
cia das informações, buscando sempre se modernizar e 
aprimorar a atuação como órgão de prestação de servi-
ços e captação de recursos para a Universidade.

O Cepuerj se constitui num importante agente de inte-
gração da produção acadêmica com a sociedade, por 
meio de parcerias com instituições públicas e privadas.

Para gerenciar administrativa e financeiramente as ati-
vidades acadêmicas, hoje conta com sistemas informa-
tizados de inscrições e geração de boletos online, siste-
mas de controle financeiro, pedido de pagamento de 
pessoal online, área de comunicação e marketing para 
criação da identidade visual de cursos e eventos, siste-

Direção do CEPUERJ

É responsável pelo gerenciamento e execução de concur-
sos públicos e processos seletivos em geral. Compreende, 
em sua estrutura, as áreas Logística e Pedagógica, garan-
tindo qualidade e eficiência na seleção de candidatos. 
Oferece serviços personalizados, considerando o desen-
volvimento de critérios avaliativos, elaboração de editais, 

seleção de bancas examinadoras, análise e correção de 
provas, reprografia, divulgação, inscrição online, aten-
dimento ao público-alvo e demais viabilidades técnicas 
para aplicação das provas. A equipe é qualificada, coesa, 
comprometida com os prazos estabelecidos e atenta ao 
cumprimento das legislações que regem essas atividades.

Coordenadoria de Processos Seletivos – COPROSEL

Atua em tecnologias de gestão organizacional pelo Cepuerj 
e recebe oportunidades, na forma de projetos, para veicular 
a produção do conhecimento gerado pela Universidade por 
meio de suas Unidades Acadêmicas. Orienta, ainda, ações 
de prospecção de ideias e projetos voltados à sociedade no 
relacionamento da Universidade com os cidadãos e com as 
instituições.

Supervisiona duas linhas de atuação do Cepuerj: pro-
jetos/consultorias e serviços laboratoriais. Os projetos e 
consultorias, a partir de demandas, veiculam soluções 
para empresas públicas e privadas, enquanto os serviços 

laboratoriais, por intermédio dos laboratórios das Uni-
dades Acadêmicas, atendem às necessidades de testes, 
validações, certificações e emissão de pareceres com a 
qualidade dos profissionais e equipamentos de ponta 
que são envolvidos e disponibilizados.

Tem como foco veicular a capacidade e qualidade pro-
dutiva das inteligências que compõem o quadro de 
pessoal, em suas expertises, contribuindo com a missão 
institucional de garantir a marca da Uerj como Univer-
sidade de referência no Estado, no Brasil e no exterior.

Coordenadoria de Gestão e Oportunidades – COGEO

Presta assessoria administrativo-financeira aos professores 
em seus projetos de cursos de pós-graduação, extensão 
e eventos, colaborando para a aplicação, na sociedade, 
do conhecimento produzido nas Unidades Acadêmicas 
da Uerj. Auxilia desde o planejamento da atividade até a 
elaboração do relatório final de avaliação.

Para atender às Unidades parceiras, conta com servidores 
técnico-administrativos que desempenham as seguintes 
atividades: preparação das inscrições online; divulgação 

do projeto no site do Cepuerj; elaboração do plano or-
çamentário; acompanhamento das receitas e despesas, 
bem como da inadimplência e cancelamentos; elabora-
ção de relatórios, além da emissão de declarações e certi-
ficados de extensão.

Atua no gerenciamento de cerca de 250 atividades por ano, 
envolvendo 6.000 alunos, o que possibilita o contato com di-
ferentes áreas do conhecimento, além de proporcionar gran-
de satisfação à equipe com cada projeto que se concretiza.

Coordenadoria de Cursos – COCURSO



Petrobras, Petroquisa, Refinaria Duque de Caxias (Reduc), 
Frota Nacional de Petroleiros (Fronape), BR Distribuidora, 
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Secre-
taria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Junta Co-
mercial do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Luz, Casa França-Brasil, 
TV Globo, entre outros.

Atua na linha de prestação dos serviços de microfilma-
gem e digitalização de documentos para clientes internos 
e externos, além da comunidade da Uerj. Conta com ser-
vidores treinados; parque de produção com equipamen-
tos modernos; e toda infraestrutura necessária para aten-
der aos clientes na prestação de excelência dos serviços.

Ao longo dos anos, já atendeu instituições e empresas 
de relevância no cenário do Estado e do País, tais como: 

Coordenadoria de Gestão de Documentos - COGEDOC 

e Pedido de Pagamento; Sistema de Acompanhamento 
Financeiro dos Pacientes da Clínica Odontológica de En-
sino da Uerj e o Sistema de Inscrições Online – que aten-
de às inscrições em cursos, concursos e eventos, dis-
ponibilizando, ainda, a geração de boletos online para 
serviços oferecidos por órgãos como o Departamento 
de Administração Acadêmica (SR-1/Uerj) e o Laboratório 
de Histocompatibilidade da Uerj.

Gerencia a área de Informática, abrangendo o desen-
volvimento de sistemas, infraestrutura e suporte aos 
usuários. Conta com uma rede de computadores com 
20 equipamentos servidores e 120 estações de trabalho. 
Desenvolve e mantém cerca de 15 sistemas de informa-
ções gerenciais que auxiliam no controle administrativo 
e financeiro das linhas de serviços do Centro de Pro-
dução. Dentre esses sistemas, destacam-se: Sistema de 
Gestão Financeira (SGF); Sistema de Plano de Aplicação 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - COSISTE 

Possui integração com diversos departamentos internos 
da Universidade como Reitoria, Diretoria de Administra-
ção Financeira, Diretoria de Planejamento e Orçamento, 
Auditoria Interna, além de órgãos externos como a Se-
cretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio.

Desenvolve atividades essenciais ao planejamento, ges-
tão e controle dos recursos financeiros dos diversos pro-
jetos gerenciados pelo Cepuerj. Para atender as diversas 
necessidades apresentadas pelos projetos, está organi-
zada em setores com atribuições definidas e direciona-
das à agilização dos procedimentos administrativos e 
financeiros, de maneira a possibilitar análises de plane-
jamento, executiva e gerencial.

Coordenadoria Administrativa e Financeira - COADFIN

Planeja e gerencia, por meio de plataformas digitais e 
mídia impressa, a comunicação dos cursos, treinamen-
tos, consultorias técnicas, concursos públicos e pro-
cessos seletivos. Na página do Facebook do Cepuerj, 
promove um relacionamento dinâmico e direto com os 
usuários, complementando informações e tirando dúvi-
das. Desenvolve campanhas de e-mail marketing com 
base em um banco de dados de mais de 20 mil cadas-
trados em diversas áreas de interesse.

Constrói a identidade visual e peças gráficas de acor-

do com o perfil de cada atividade, do público, do 
veículo e da finalidade. Elabora releases, matérias e 
entrevistas para assessoria de imprensa e para o infor-
mativo Cepuerj em Foco. 

Gerencia o atendimento telefônico e presencial, for-
necendo ao cliente informes sobre cursos e concursos, 
orientando e encaminhando para a área fim, quando 
necessário, além de captar, por meio desses atendimen-
tos, novos clientes, alimentando o cadastro de interesse 
e o banco de dados para e-mail marketing.

Coordenadoria de Comunicação e Marketing - COMARKE



Há 47 anos, em setembro de 1971, a criação do Centro 
de Produção da Uerj foi notícia no Jornal Correio da Manhã: 
“Alunos da UEG terão Centro de Produção”. Com um es-
pírito visionário, o Reitor João Lyra Filho, por meio da Re-
solução 390/71, criou o CEPUEG, inspirado na Fundação 
Getúlio Vargas. A intenção era alavancar o progresso da 
Universidade, investindo em novas tecnologias e aprovei-
tando ao máximo sua matéria-prima mais nobre: a capaci-
dade de seus alunos e professores. 

A fundação do Centro permitiu a prestação de serviços a 
empresas e à comunidade que trazia (e ainda traz) signi-
ficativas contribuições para a formação profissional dos 
universitários e para a manutenção e desenvolvimento dos 
projetos acadêmicos. 

A importância do Cepuerj se torna evidente em seus nú-
meros, apesar das dificuldades da administração pública, 
principalmente nos últimos anos. Na atual gestão do Dire-
tor Kassio Borges, o Cepuerj, em parceria com as Unidades 
Acadêmicas, promoveu, de janeiro de 2016 até julho de 
2018, um total de 642 cursos e eventos, impactando dire-
tamente 16.589 pessoas; além de organizar 18 processos 
seletivos, envolvendo 27.076 inscritos. O Cepuerj também 
gerenciou, administrativa e financeiramente, atividades re-
alizadas por 12 laboratórios ligados a Unidades Acadêmi-
cas da Uerj, bem como consultorias prestadas por 13 áreas 
acadêmicas para diferentes empresas. 
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Cepuerj: uma breve história


