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09 Um pOUCO dA nOSSA HiStóRiA CEntEnáRiA
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origem institucional no documento que criou a Escola Superior de 
Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV)...
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O CNEPA foi reorganizado em 1943, pelo Decreto-Lei 6.155, de 30 
de dezembro. Nascia a Universidade Rural, abrangendo, à época, 
a Escola Nacional de Agronomia...

10 nOmE AtUAL
A atual denominação - Universidade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro surgiu com o Decreto nº 60.731, de 19 de maio de 1967 que 
transferiu para o Ministério da Educação e Cultura os órgãos...

11 A UFRRJ COmO UniVERSidAdE mULtiCAmpi
A UFRRJ, ao longo de sua história, teve algumas atividades desen-
volvidas em campi distantes da sede, localizada em Seropédica. 
Foi assim a experiência com o campus avançado de Macapá... 

18 AdminiStRAçãO
O administrador é o profissional responsável pelo planejamento, 
organização, direção e controle das estratégias e pelo gerencia-
mento do dia a dia de uma empresa.

20 AdminiStRAçãO púbLiCA
O profissional de Administração Pública é responsável por garantir  
que a governança corporativa seja mais efetiva nas empresas pri-
vadas, o que é, atualmente...

22 AGROnOmiA
O Engenheiro Agrônomo graduado na Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro está habilitado para atuar nas áreas de Serviços 
de engenharia rural...

24 ARqUitEtURA E URbAniSmO
O arquiteto tem um amplo campo de atuação e é responsável pelo 
projeto e edificação de ambientes, capacidade de organizar o es-
paço construído e de solucionar problemas espaciais...
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28 CiênCiAS AGRíCOLAS
Profissional de sólida formação na docência do campo das Ciên-
cias Agrárias, com forte capacidade técnica científica, de postura 
crítica, com visão ética e humanística para assumir...

30 CiênCiAS biOLóGiCAS
O biólogo pesquisa a origem, a evolução, a estrutura e o funcio-
namento dos seres vivos. Ele analisa as relações entre os diversos 
seres, entre si e entre o meio ambiente.

32 CiênCiAS COntábEiS
O profissional de contabilidade tem uma área de atuação bastan-
te ampla, oferecendo inúmeras alternativas de trabalho, podemos 
destacar a Perícia Contábil, a Auditoria...

34 CiênCiA dA COmpUtAçãO
O profissional da Ciência da Computação é capaz de atuar em 
uma ampla gama de áreas e projetos, desde o desenvolvimento 
de jogos...
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O economista estuda os fenômenos relacionados com a produção 
e o consumo de bens e serviços que envolvam ou não dinheiro. Ele 
ajuda a construir, a ampliar e a preservar o patrimônio de pessoas...

38 CiênCiAS SOCiAiS
O profissional de Ciências Sociais  estuda os fenômenos, as es-
truturas e as relações que caracterizam as organizações sociais e 
culturais de diferentes sociedades.

40 COmUniCAçãO SOCiAL - JORnALiSmO
O profissional de Comunicação Social com Habilitação em Jor-
nalismo tem oportunidades de trabalho em diferentes meios de 
comunicação: redações de jornais impressos e digitais...

42 diREitO
Atua na promoção dos direitos das pessoas, sejam elas físicas ou 
jurídicas, buscando a aplicação da lei em diversas áreas, tanto no 
setor público, quanto privado.

44 ECOnOmiA dOméStiCA
O profissional de Economia Doméstica pode atuar em diferentes 
áreas, tais como: planejamento e execução de programas e políti-
cas de educação ambiental.

46 EdUCAçãO FíSiCA
O habilitado em Educação Física é o professor que organiza, pla-
neja e desenvolve as atividades relativas ao ensino da educação 
física no ensino fundamental, médio e superior.
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O Engenheiro Agrícola e Ambiental é aquele com capacidade críti-
ca e criativa para resolver problemas da agropecuária. Este profis-
sional atuará nas áreas de construções rurais e ambiência...
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O profissional de Engenharia Agrícola e Ambiental é aquele com 
capacidade crítica e criativa para resolver problemas da agrope-
cuária. O profissional pode atuar em construções rurais, hidrologia...

52 EnGEnHARiA dE ALimEntOS
Engenharia de Alimentos é um ramo multidisciplinar da engenha-
ria, que engloba a ciência e a tecnologia de alimentos. O engenhei-
ro atua no processamento de alimentos...

54 EnGEnHARiA dE mAtERiAiS
O profissional de Engenharia de materiais pode atuar com super-
visão, estudo, projeto, especificação, assistência, consultoria, pe-
rícia e na prestação de pareceres técnicos.

56 EnGEnHARiA FLOREStAL
O engenheiro florestal avalia o potencial de ecossistemas florestais 
e planeja seu aproveitamento de modo a preservar a flora e a fauna 
locais. Ele pesquisa e seleciona sementes e mudas...
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58 EnGEnHARiA qUímiCA
O engenheiro químico cria técnicas de extração de matérias-pri-
mas, bem como de sua utilização ou transformação em produtos 
químicos e petroquímicos, como tintas, plásticos, têxteis...

60 FARmáCiA
O profissional pode atuar em farmácias, indústrias, hospitais e 
órgãos do governo relacionados à vigilância sanitária e à saúde. 
Também pode trabalhar em instituições de pesquisa e ensino.

62 FiLOSOFiA
O curso de Filosofia da UFRRJ visa formar profissionais para traba-
lhar na área de Pesquisa e Ensino. O filósofo estuda o desenvolvi-
mento integral do ser humano nos níveis de cidadania...
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O habilitado em Física é o professor que organiza, planeja e 
desenvolve as atividades e os materiais relativos ao ensino da 
física na educação básica ou superior...
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O profissional de Gestão Ambiental planeja, desenvolve e executa 
projetos que visam à preservação do meio ambiente, como pro-
gramas de reciclagem e de educação ambiental.
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O profissional formado em História pela UFRRJ está habilitado a 
atuar com pesquisa, ensino e extensão como um profissional com 
senso crítico e capacidade de perceber...

70 HOtELARiA
O profissional de Hotelaria está apto a compreender questões téc-
nicas, sócio-culturais, político-econômicas, seja através do plane-
jamento de forma estratégica...

72 LEtRAS - pORtUGUêS/inGLêS/LitERAtURAS
O curso de Letras tem como objetivos formar profissionais que es-
tejam aptos a atuar em diferentes mercados, dentre os quais, à do-
cência tanto da língua portuguesa...

74 LEtRAS - pORtUGUêS/ESpAnHOL/LitERAtURAS
O curso de Letras Português/Espanhol/Literaturas tem como obje-
tivo formar profissionais que possam trabalhar em diferentes mer-
cados: no Ensino Fundamental e Médio, na preparação de textos...

76 LEtRAS - pORtUGUêS/LitERAtURAS
O profissional graduado em Português e Literatura na modalidade 
de Licenciatura tem como foco principal o ensino, a pesquisa e 
a extensão, no entanto, também pode trabalhar na preparação...

78 mAtEmátiCA
O profissional da área é responsável por ensinar Matemática, orga-
nizar projetos de ensino e difundir conhecimento da área de Mate-
mática/ensino de Matemática...

80 mEdiCinA VEtERináRiA
O profissional médico veterinário deve ter uma formação que lhe 
permita atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde ani-
mal, tanto em nível individual quanto coletivo...

82 pEdAGOGiA
O profissional de pedagogia opera no trabalho educacional, com 
formulações teóricas e práticas baseadas em contextos mais am-
plos, como as condições sócio-históricas determinantes...

84 pSiCOLOGiA
O profissional atua em consultórios, em hospitais e nas mais varia-
das instituições de saúde, como clínicas estéticas e SPAS, contri-
buindo, do ponto de vista psicológico...

86 qUímiCA
O químico pode atuar no magistério no Ensino Médio e Superior 
e também na assistência, assessoria, consultoria, elaboração de 
orçamentos, fabricação...

88 RELAçõES intERnACiOnAiS
O profissional de Relações Internacionais desenvolve seu trabalho 
com estudos, pesquisas e desenvolvendo aplicações para o cená-
rio econômico, político e social internacional.

90 SERViçO SOCiAL
O assistente social é um profissional com formação intelectual e 
cultural generalista e crítica, referenciada no conhecimento das 
ciências sociais e da teoria social, habilitado teórica...

92 SiStEmAS dA inFORmAçãO
O habilitado em Sistema de Informação tem uma ampla área de 
atuação como em empresas que fabricam hardware ou software, 
prestadoras de serviços, em laboratórios de pesquisa...

94 tURiSmO
O profissional de Turismo é responsável por criar e divulgar pro-
dutos turísticos, organizando campanhas publicitárias; elaborar 
planos de desenvolvimento turístico para municípios e regiões...

96 zOOtECniA
O profissional Zootecnista atua no planejamento e na administra-
ção técnica de sistemas de produção animal, priorizando proces-
sos que visem a obtenção de produtos de qualidade...        
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Pró-reitoria de Graduação
Seropédica - RJ
2015

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) tem sua origem institucional no docu-
mento que criou a Escola Superior de Agricultu-

ra e Medicina Veterinária (ESAMV), estabelecendo as bases 
fundamentais do ensino agropecuário no Brasil. A ESAMV 
foi criada pelo Decreto 8.319, de 20 de outubro de 1910, 
assinado por Nilo Peçanha, Presidente da República, e por 
Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, Ministro da Agricul-
tura, tendo como primeiro diretor o engenheiro agrônomo 
Gustavo Dutra. A sede foi instalada, em 1911, no palácio do 
Duque de Saxe, hoje CEFET Celso Suckow, no Maracanã, 
Rio de Janeiro. Como o local necessitava de obras, a inaugu-
ração oficial foi em 1913, tendo por dois anos seu campo de 
experimentação e prática agrícola em Deodoro. Sob alegação 
de falta de verbas para manutenção, em março de 1916, foi 
transferida para Pinheiro, onde hoje estão instalados o Cam-
pus de Pinheiral da UFF e a Escola Agrícola Nilo Peçanha, 
sendo fundida a outras duas instituições de ensino agrícola, a 
Escola Agrícola da Bahia e a Escola Média Teórica-Prática de 
Pinheiro. Em 1918, a Escola foi transferida para a Alameda 
São Boaventura, em Niterói, hoje o Horto Botânico do 
Estado do Rio de Janeiro. Em 1927, a Escola mudou-se para 
a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Em 1934, a ESAMV 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA CENTENÁRIA

teve seus cursos desmembrados em duas grandes escolas: Es-
cola Nacional de Agronomia (ENA) e Escola Nacional de 
Veterinária (ENV). A Escola Nacional de Agronomia, subor-
dinada à extinta Diretoria do Ensino Agrícola, do Departa-
mento Nacional de Produção Vegetal, e a Escola Nacional de 
Veterinária, ao Departamento Nacional de Produção Animal, 
do Ministério de Agricultura, tornaram-se estabelecimentos
-padrão para o ensino agronômico e de medicina veterinária 
do País. Nesse ano, formaram-se 12 Engenheiros Agrônomos 
e 16 Médicos Veterinários. A Portaria Ministerial de 14 de 
novembro de 1936 tornou as Escolas independentes, com a 
aprovação de seus próprios regimentos. Em 1938, o Decreto
-Lei 982 integrou a Escola Nacional de Agronomia ao Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas (CNEPA), re-
cém-criado, passando a Escola Nacional de Veterinária a su-
bordinar-se diretamente ao Ministro da Agricultura.

CatáloGo 
doS CuRSoS de 

GRaduação
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NASCE A RURAl

O CNEPA foi reorganizado em 1943, pelo Decreto-Lei 6.155, de 30 de dezembro. Nascia a Universida-
de Rural, abrangendo, na época, a Escola Nacional de Agronomia, a Escola Nacional de Veterinária, 
Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, Cursos de Extensão, Serviço Escolar e Serviço de Des-

portos. Com os Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, iniciava-se um programa de pós-graduação para áreas 
específicas dos currículos de Agronomia e Veterinária. Um ano depois, o novo regimento do CNEPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei 16.787, unificou os novos cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, além de criar 
o Conselho Universitário. 

Elevada à categoria de Universidade, a instituição, além de consolidar os novos cursos e serviços criados, tomava 
as providências para, em 1948, transferir o seu câmpus para as margens da Antiga Rodovia Rio - São Paulo, hoje 
BR-465. A mudança para o câmpus definitivo, dotado de uma grande beleza paisagística, favoreceu a construção 
da marca tradicional da Universidade Rural, a sociabilidade que une estudantes, professores e servidores, devido à 
intensa convivência. Somente em 1963, pelo Decreto 1.984, a Universidade Rural passou a denominar-se Univer-
sidade Rural do Brasil, envolvendo a Escola Nacional de Agronomia, a Escola Nacional de Veterinária, as Escolas 
de Engenharia Florestal, Educação Técnica e Educação Familiar, além dos cursos técnicos de nível médio dos Co-
légios Técnicos de Economia Doméstica e Agrícola “Ildefonso Simões Lopes”.

O NOME ATUAl

A atual denominação - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro surgiu com o Decreto nº 60.731, 
de 19 de maio de 1967, que transferiu para o Ministério da Educação e Cultura os órgãos de ensino do 
Ministério da Agricultura. Além disso, o mesmo dispositivo legal estabeleceu nova denominação para 

as Universidades transferidas. É o que dispõe o artigo 2º desse decreto: “As Universidades Rurais do Sul do Brasil 
e de Pernambuco passam a denominar-se, respectivamente, Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul 

(UFRRGS), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE)”.

A UFRRJ, autarquia desde 1968, passou a adotar uma estrutura mais adequada para acompanhar a Reforma 
Universitária que se implantava no País. Com a aprovação de seu Estatuto, em 1970, a Universidade ampliou o 
número e áreas do conhecimento dos seus cursos de graduação, bem como as atividades de Pesquisa e Extensão, 
iniciando, em 1972 o sistema de cursos em regime de créditos. Ao longo de 2010, o Estatuto da UFRRJ passou por 
um processo de discussão com vistas à sua reforma, tendo a sua versão final aprovada pelo Conselho Universitário 
em finais de dezembro. 

A UFRRJ COMO UNIvERSIDADE multicampi 

A UFRRJ, ao longo de sua história, teve algumas atividades desenvolvidas em campi distantes da sede, lo-
calizada em Seropédica. Foi assim a experiência com o campus avançado de Macapá, no então território 
do Amapá, nas décadas de 70 e 80, onde foram desenvolvidas atividades de extensão e oferecidos cursos 

de graduação. Com a elevação do território a estado da federação e a criação da Universidade Federal do Amapá, 
o câmpus foi incorporado a esta. O Câmpus Experimental Leonel Miranda, situado no município de Campos de 
Goytacazes, desde o inicio dos anos 90 está vinculado à UFRRJ, e tem sido uma experiência bem sucedida em pes-
quisa e extensão. No final dos anos 90, uma experiência de expansão associada a convênios com municipalidades 
levou a UFRRJ a oferecer turmas fora de sede em Paracambi, Três Rios, Quatis, Nova Iguaçu e Volta Redonda. 
Esta experiência teve curta duração por ser marcadamente instável e não sustentável, carecendo de uma política 
institucional que garantisse a qualidade do ensino indissociada da pesquisa e extensão. A centenária UFRRJ hoje 
é uma universidade multicampi, com sedes nos municípios de Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios, Campos de 
Goytacazes e na cidade do Rio de Janeiro.
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CAMPUS SEROPéDICA

O campus sede  da UFRRJ é localizado no Município de Seropédica, RJ, às margens da BR 465 - Km 07 
(Antiga Rodovia Rio-São Paulo ou simplesmente “quilômetro 47”). Assim ficou conhecido o seu endereço por ali 
localizar-se o prédio da Administração Central. Em Seropédica são oferecidas 2.565 vagas anuais em 40 cursos de 
graduação. A Universidade ocupa uma área de 3.439,60 hectares, dos quais, 212.833,43 m² compreendem espaços 
construídos. Localizada a cerca de 80 km do centro da cidade do Rio de Janeiro, o câmpus universitário pode ser 
alcançado em pouco mais de uma hora, mediante diversas vias de acesso.  

CAMPUS NOvA IgUAçU

Em 2005, a UFRRJ entrou na primeira etapa do Programa de Expansão do Governo Federal, criando a unida-
de de Nova Iguaçu, o Instituto Multidisciplinar (IM), mediante deliberação do CONSU datada de 20/07/2005. 
Em 17 de abril de 2006, ocorreu a primeira aula inaugural do novo campus, recepcionando os primeiros 250 
estudantes matriculados nos seis primeiros cursos de graduação. Neste campus, a UFRRJ oferece 755 vagas anuais 
para estudantes em 11 cursos de graduação presenciais, 01 à distância, 03 cursos de especialização, contribui para o 
funcionamento de dois mestrados e possui inúmeros projetos de pesquisa e extensão. Inicialmente, o IM funcionou 
na Escola Municipal Monteiro Lobato, apenas no período noturno, enquanto ocorria a licitação e se iniciavam as 
obras do novo campus. Com o crescimento do número de alunos e turmas, um novo prédio foi alugado, em 2008, 
e outro em 2009. O IM ocupou seu campus definitivo em abril de 2010, em uma área de 44 mil metros quadrados 
localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, ao lado do antigo Aero-Clube do município.  

CAMPUS TRêS RIOS

A história da Rural em Três Rios teve início em 1998, com a instalação dos cursos de Administração e Ciências 
Econômicas no Colégio Entre Rios. Tais cursos funcionavam como turmas fora de sede, ligadas ao Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais, em Seropédica. Por algum tempo, funcionou no Colégio Entre Rios, mudando-se 
depois para o Colégio Ruy Barbosa, de onde foi transferida para o Colégio Walter Franklin. Em 2007, voltou para 
o Colégio Ruy Barbosa onde permaneceu até a mudança para a sede própria, ocorrida em maio de 2011.

A federalização da UFRRJ em Três Rios, sonho dos alunos que se organizaram em um grupo para sua reivin-
dicação – Grupo de Apoio à Futura Federalização da Universidade (GAFFU), tornou-se realidade com a criação 
da Unidade Acadêmica de Três Rios através do Projeto de Expansão do Governo Federal em 2007. Em 2009, a 
UFRRJ implantou em Três Rios o curso de Direito e em 2010 o curso de Gestão Ambiental.

Depois de 11 anos, as turmas fora de sede se tornaram um Instituto da UFRRJ, o Instituto Três Rios, o décimo 
primeiro da UFRRJ. A Unidade oferece 190 vagas anuais para ingresso em quatro cursos de graduação.
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Administração (integral)
Administração (noturno)
Administração Pública
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Belas Artes
Ciências Agrícolas
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Comunicação Social - Jornalismo
Direito
Econômia Doméstica
Educação Física
Engenharia Agrícola e Ambiental
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Materiais
Engenharia Florestal
Engenharia Química

CAMPUS SEROPéDICA

Farmácia
Filosofia
Física
Geografia
Geologia
História (noturno)
História (vespertino)
Hotelaria
Letras - Português/Inglês/Literaturas
Letras - Português/Literaturas
Matemática
Medicina Veterinária
Pedagogia
Psicologia
Química (nortuno)
Química (integral)
Relações Internacionais
Serviço Social
Sistemas de Informação
Zootecnia
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         CAMPUS NOvA IgUAçU

Administração
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Direito
Geografia
História
Letras - Português/Espanhol/Literaturas
Letras - Português/Literaturas
Matemática
Pedagogia
Turismo

CAMPUS TRêS RIOS

Administração
Ciências Econômicas
Direito
Gestão Ambiental
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ADMINISTRAçãO

Quem é o profissional? 

O administrador é o profissional responsável pelo plane-
jamento, organização, direção e controle das estratégias e 
gerenciamento do dia a dia de uma empresa. Ele ajuda a 
definir, analisar e cumprir as metas e objetivos corporati-
vos da organização na área de gestão e negócios para tra-
zer resultados para a empresa. Trabalha em praticamente 
todos os departamentos, nos quais gere recursos finan-
ceiros, materiais, humanos e mercadológicos; conduz as 
relações entre a empresa e os demais interessados; imple-
menta planos de carreira e programas de benefícios. No 
setor financeiro, administra custos, orçamentos e fluxo de 
caixa. Também desenvolve a publicidade, o marketing e 
a logística na promoção de vendas dos produtos ou ser-
viços da empresa. Seja qual for sua área de especializa-
ção – contabilidade, finanças, gestão de pessoas, gestão 
de operações, marketing ou sistema de informações – o 
administrador trabalha nos mais diversos setores: hospi-
tais, fábricas, escolas, ONGs, empresas do setor público, 
privado, e-commerce dedicadas ao comércio eletrônico 
pela internet, entre outras. 

O que é o curso? 

Criado em 2007, o curso de Administração da UFRRJ 
procura proporcionar uma formação sólida e de excelên-
cia para os alunos ingressantes, desenvolvendo suas habi-
lidades técnicas, humanas e conceituais na percepção e 
definição de situações para equacionar estratégias de ação 
adequadas e eficazes, gerando conhecimentos científicos/
acadêmicos e atitudes ativas e proativas que permitam a 
orientação que influenciará o comportamento de todos 
aqueles que trabalham sob sua direção. Cuidar de todas 
as operações de uma empresa, desde a organização de seus 
recursos humanos, mercadológicos, materiais e finan-
ceiros até o desenvolvimento de estratégias de mercado 
são ensinados e praticados durante o curso. O curso de 
Administração dispõe de disciplinas como: matemática 
financeira, orçamento empresarial, administração estraté-
gica, contabilidade, gestão de pessoas, administração de 
marketing e logística, dentre outras disciplinas optativas 
ou de livre escolha.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral e Noturno.



20

ADMINISTRAçãO PúblICA

Quem é o profissional? 

O profissional de Administração Pública é responsável 
por garantir que a governança corporativa seja mais efe-
tiva em empresas públicas, o que é, atualmente, crucial 
para as práticas do mercado de capitais. Eles trabalham 
em órgãos federais, estaduais, municipais e em consul-
torias para a área pública. 

O que é o curso? 

O curso visa profissionalizar o indivíduo que deseja se 
engajar em uma carreira definida pela gestão pública, 
que é diferente da administração privada. Enquanto esta 
última é desenvolvida com o objetivo de promover, de 
maneira geral, a riqueza de empresas com fins lucrativos, 
sociedades anônimas e limitadas, a primeira tem como 
meta prioritária atender ao cidadão, que é o verdadeiro 
usuário do serviço público. 

O foco, portanto, é priorizar a gestão eficiente de ins-
tituições governamentais em todas as esferas. Os três 
primeiros períodos do curso são comuns ao curso de 
Administração Privada. A partir do quarto período, os 
alunos passam a receber o conhecimento específico de 
gestão pública. Ao todo, são 19 novas disciplinas especí-
ficas. Áreas como políticas públicas, gestão de orçamen-
tos públicos e controladoria fazem parte do currículo 
deste curso.

Modalidade: Bacharelado. 
Duração do  curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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AgRONOMIA

Quem é o profissional? 

O agrônomo graduado na Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro está habilitado para atuar nas áreas 
de Serviços de Engenharia Rural; em Projetos Fitotéc-
nicos e Zootécnicos na área de melhoramento animal e 
vegetal e Defesa Sanitária; no desenvolvimento de sis-
temas sustentáveis de produção agrícola; na supervisão 
de estudos de economia e crédito rural; no benefício e 
conservação de produtos animais e vegetais; em levanta-
mentos socioambientais; na fiscalização da indústria de 
agrotóxicos e adubos; no monitoramento de impactos 
ambientais, entre outras. 

O que é o curso? 

Forma especialista em produção vegetal (Cereais, fruti-
cultura, olericultura, etc.), porém, também inclui o es-
tudo de produção animal, processamento de alimentos, 
silvicultura entre outros. A graduação é apenas o início 
da formação profissional e o futuro engenheiro agrôno-
mo possui inúmeras possibilidades de especialização. 

Os quatro primeiros períodos do curso mesclam maté-
rias das áreas de ciências biológicas e exatas, como bio-
logia, bioquímica, matemática, informática e estatística. 
Nos períodos seguintes, o forte são as disciplinas pro-
fissionalizantes, ministradas nas subáreas de engenharia 
rural, ciência do solo, agricultura e engenharia florestal, 
entre outras. Boa parte da carga horária é dedicada a 
aulas práticas em laboratórios e fazendas experimentais.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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ARQUITETURA E URbANISMO

Quem é o profissional? 

O arquiteto tem um amplo campo de atuação e é res-
ponsável pelo projeto e edificação de ambientes, capa-
citado para organizar o espaço construído e solucionar 
problemas espaciais com criatividade e responsabilida-
de. 

Suas áreas de atuação envolvem arquitetura de Interiores 
ou design de interiores, comunicação visual, paisagis-
mo e ambiente, edificação e construção e restauração de 
edifícios. 

Além dessas atividades o profissional graduado em ar-
quitetura desempenha atividades de supervisão, coor-
denação e orientação técnica, estudos de viabilidade 
técnico-econômica, assistência, assessoria e consultoria, 
execução e fiscalizações de obras e serviços técnicos, vis-
torias, perícias, avaliações, laudos e pareceres técnicos. 

O que é o curso? 

A proposta do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UFRRJ é formar arquitetos e urbanistas que estejam 
aptos a compreender e a sanar as necessidades sociais, 
culturais, estéticas e econômicas das comunidades, re-
ferentes ao planejamento do espaço, ao urbanismo, à 
construção de edifícios, assim como também a conser-
vação e valorização do patrimônio construído, proteção 
do equilíbrio natural e utilização coerente dos recursos 
disponíveis. 

Formando assim, profissionais capacitados para atuar 
em organizações dos diversos setores da economia, pú-
blica ou privada, assim como na área acadêmica de en-
sino e pesquisa.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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bElAS ARTES

Quem é o profissional? 

O licenciado em Belas Artes é o profissional responsável 
por contribuir para o enriquecimento cultural da po-
pulação. É um educador capaz de promover o ensino 
artístico através de teorias, práticas, ensino e pesquisa. 

As possibilidades de atuação do profissional de Belas 
Artes são diversas e vão desde a licenciatura em univer-
sidades, escolas, cursos particulares ou na atuação como 
artista plástico: pintor, desenhista, escultor e gravador. 

O curso permite que o aluno aprenda sobre conserva-
ções e restaurações de obras de artes, aplicação de con-
ceitos técnicos em diversos campos como, carnaval, 
moda, programação visual, projetos visuais, etc, além de 
ter habilitação para ser curador de exposições de Artes. 

O que é o curso? 

A proposta do curso de Belas Artes na UFRRJ é recente. 
Com início em 2009, o curso tem dois objetivos princi-
pais: incluir uma graduação artística na universidade e a 
necessidade de oferecer mais uma opção para os interes-
sados em seguir carreira nesta área. 

O curso, embora seja voltado para o profissional atuar 
no Ensino Fundamental e Médio, agrega conhecimen-
tos de forma que o profissional possa trabalhar em Mu-
seus Artísticos e Históricos, Conservação e Restauração 
de Obras de Artes, Indústria da Moda, do Carnaval, 
Companhias de Teatro, entre outras atividades relacio-
nadas à arte. 

O corpo docente em crescente expansão é formado por 
profissionais com reconhecidas atuações acadêmicas.

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno e vespertino. 
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CIêNCIAS AgRíCOlAS

Quem é o profissional?

Profissional de sólida formação na docência do campo 
das Ciências Agrárias, com capacidade técnica cientí-
fica, de postura crítica, com visão ética e humanística 
para assumir responsabilidades na educação formal, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Os formados pelo curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas (LICA) podem buscar qualificação em dife-
rentes áreas da Pós-graduação, como em: Ciências do 
Solo, Fitotecnia, Fitopatologia, Agroindústria, Ciências 
Biológicas (Biologia Animal e Vegetal), Biotecnologia, 
Educação, Extensão Rural, Desenvolvimento Agrícola, 
Zootecnia, Engenharia, Agricultura de Precisão, Agroe-
cologia, Meio Ambiente e muitas outras. Podem atuar 
ainda em Institutos Federais de Educação Profissional 
Científica e Tecnológica; Escolas Agrotécnicas de En-
sino Técnico e Profissionalizante; Escolas de Ensino 
Fundamental, Escolas Famílias Agrícolas; Educação do 
Campo; Ensino de Ciências Naturais no Ensino Fun-
damental (Para os Licenciados em Ciências Agrícolas 
com Habilitação em Ciências Naturais); Escolas não 
profissionalizantes que ofereçam disciplinas de forma-

ção especial na área agrícola; Secretarias da Agricultura; 
Planejamento; Meio Ambiente; Assuntos Fundiários; 
INCRA; EMATER; Fazendas; Instituições de Pesquisa; 
Instituições de Extensão Rural; Instituições de Ensino 
Superior; Projetos e Programas de Desenvolvimento 
Agrícola Sustentável; ONG’s e outras Instituições con-
gêneres.

O que é o curso? 

No curso são desenvolvidos trabalhos que congregam 
o Ensino, a Pesquisa, e a Extensão, por se tratar de um 
curso na modalidade licenciatuira.

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral. 
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CIêNCIAS bIOlÓgICAS

Quem é o profissional? 

O biólogo pesquisa a origem, a evolução, a estrutura e 
o funcionamento dos seres vivos. Ele analisa as relações 
entre os diversos seres, entre si e entre o meio ambiente. 
O vasto campo de estudos na graduação permite que 
depois de formado o profissional siga caminhos diver-
sos, conforme seu interesse:  da pesquisa com células 
ao trabalho ambiental ou ao magistério. A carreira do 
biólogo é abrangente e promissora, especialmente, pela 
crescente preocupação, em nível mundial, com o meio 
ambiente. A atuação desse profissional é ainda funda-
mental na descoberta de aplicações de organismos na 
medicina, no desenvolvimento de medicamentos e na 
indústria, na fabricação de bebidas e de alimentos. 

O que é o curso? 

O curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro tem duas modalidades de for-
mação: o bacharelado e a Licenciatura. No bacharelado 
são ofertadas disciplinas nas áreas desde saúde até meio 
ambiente, utilizando inclusive o potencial da Universi-
dade e atendendo às demandas da região. O profissio-
nal bacharel poderá atuar em pesquisa, ensino superior 

(com curso de pós-graduação) e na aplicação do conhe-
cimento em todas as áreas da Biologia. Na modalidade 
de licenciatura, são oferecidos diversos conteúdos das 
ciências biológicas, buscando atender às necessidades do 
ensino fundamental e médio, visando à formação peda-
gógica e suas especificações e contemplando uma visão 
geral da educação e dos processos formativos do educan-
do. O profissional licenciado poderá lecionar Ciências 
e Biologia no Ensino Fundamental, Médio e Superior 
(com curso de pós-graduação). Além disso, os discen-
tes poderão desenvolver uma visão generalista, crítica e 
ética, conscientizando-se da necessidade de atuar com 
qualidade técnica e responsabilidade socioambiental, 
em benefício da conservação e manejo da biodiversida-
de, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida de 
todos os seres vivos do planeta.

Modalidade: Bacharelado/Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.
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CIêNCIAS CONTÁbEIS

Quem é o profissional? 

O profissional de contabilidade tem uma área de atuação 
bastante ampla, proporcionando diversas alternativas de 
trabalho, destacando-se a Perícia Contábil, a Auditoria, 
a Fiscalização de Contribuintes, a Gestão de Empresas, 
a Gestão Pública, a Atuária, Consultoria, Ensino, enfim, 
um profissional multidisciplinar. 

O profissional precisa conhecer as normas contábeis, 
para ter condições de acompanhar a evolução da Ciência 
Contábil. Sua função, neste século, pode ser considera-
da a de um gestor de informações. Seu conhecimento 
deve ser amplo, compreendendo além das normas in-
ternacionais de contabilidade, a legislação fiscal, comer-
ciais e correlatas. 

Este novo cenário pede profissionais com perfil mais 
estratégico e voltado para o mundo dos negócios, ob-
servando que agora, o profissional de contabilidade não 
é somente a pessoa que tinha o conhecimento da lin-
guagem dos negócios, mas é aquele que também detém 
conhecimentos sobre a lógica do negócio. 

O que é o curso? 

O curso apresenta conteúdos relacionados com outras 
áreas, sobretudo Administração, Economia, Direito, 
Métodos Quantitativos, Matemática e Estatística; con-
teúdos de formação profissional, e estudos específicos 
atinentes às Teorias da Contabilidade, como as noções 
de atividades atuariais e de quantificações de informa-
ções financeiras, patrimoniais, governamentais e não-
governamentais, de auditorias, perícias e arbitragens 
e controladoria, com suas aplicações no setor público 
e privado; e os conteúdos de formação teórica-prática 
como o Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 
Complementares, Conteúdos Optativos e Prática em 
Laboratório. 

O Curso de Ciências Contábeis da UFRRJ enseja a for-
mação de um profissional familiarizado a nova realidade 
mundial e capaz de saber adaptar as condições locais às 
de uma nova ordem internacional, além de ser compro-
metido com os valores exigidos pelo mercado, para as-
sim contribuir para o desenvolvimento das sociedades.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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CIêNCIA DA COMPUTAçãO

Quem é o profissional? 

O profissional da Ciência da Computação é capaz de 
atuar em diversas áreas e projetos, desde o desenvolvi-
mento de jogos, passando por desenvolvimento de pro-
gramas de informática, avaliação das necessidades dos 
usuários com relação a programas e aplicativos e criação 
destes, manutenção e suporte de sistemas, desenvolvi-
mento e manutenção de bancos de dados e sistemas de 
segurança e, até mesmo, desenvolvimento de softwares 
complexos como os utilizados nas pesquisas espaciais e 
na medicina. 

O que é o curso? 

O Curso de Ciência da Computação do Instituto Mul-
tidisciplinar da UFRRJ possui computação como ativi-
dade fim. A proposta é oferecer ao aluno a fundamenta-
ção teórica e técnica que possibilite a inserção do futuro 
profissional nos mais diversos setores profissionais, aca-
dêmicos e científicos. Construindo os meios necessários 
para que o profissional graduado possa contribuir de 
maneira efetiva para o avanço da pesquisa, do desen-
volvimento e da inovação que a sociedade brasileira ne-
cessita. 

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 9 períodos.
Período: Vespertino.
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CIêNCIAS ECONôMICAS 

Quem é o profissional? 

O economista estuda os fenômenos relacionados com 
a produção e o consumo de bens e serviços que envol-
vam ou não dinheiro. Ele ajuda a construir, ampliar e a 
preservar o patrimônio de pessoas, empresas e governos. 
Desenvolve planos para a solução de problemas finan-
ceiros, econômicos e administrativos nos diversos seto-
res de atividade – comércio, serviços, indústria, finanças, 
e também pode atuar como consultor autônomo. 

O que é o curso? 

O curso de graduação em Ciências Econômicas do Ins-
tituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro visa atender o objetivo maior da Uni-
versidade Pública: o de permitir o acesso gratuito ao en-
sino superior de qualidade e excelência à sociedade em 
geral, bem como contribuir com a comunidade com a 
qual interage (através da relação entre ensino, pesquisa e 
extensão) por meio da capacitação profissional e da for-
mação de cidadãos conscientes e atuantes na realidade 
social (local, regional e nacional). 

O minucioso estudo das mais abstratas teorias econô-
micas, de certos conceitos matemáticos e de complexas 
técnicas estatísticas acaba por favorecer o desenvolvi-
mento de raciocínios logicamente consistentes e o uso 
adequado dos conceitos teóricos fundamentais da ciên-
cia econômica e dos métodos quantitativos. Não sendo 
modesta a carga horária dedicada a disciplinas de histó-
ria econômica e de economia política e o zelo com que o 
estudo comparado de diversas correntes teóricas é feito, 
torna-se uma consequência natural do método de ensi-
no do projeto pedagógico dotar o aluno da capacidade 
de analisar situações históricas concretas, compreender 
a conjuntura econômica e distinguir as escolas de pen-
samento. 

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Noturno.
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CIêNCIAS SOCIAIS

Quem é o profissional? 

O profissional de Ciências Sociais estuda os fenômenos, 
as estruturas e as relações que caracterizam as organiza-
ções sociais e culturais de diferentes sociedades. Com 
espírito crítico e reflexivo, o cientista social investiga as 
relações sociais e busca compreender as diferenças reli-
giosas, políticas, étnicas e culturais, de modo a interpre-
tar os problemas da sociedade, da política e da cultura. 

O licenciado em Ciências Sociais pela UFRRJ é habi-
litado para enfrentar os desafios inerentes à carreira de 
educador, com forte base de conhecimento teórico e pe-
dagógico. O bacharel formado pela Universidade tem a 
capacidade de enxergar os problemas da sociedade, de 
modo a procurar soluções para os mesmos. 

O que é o curso? 

O curso de Ciências Sociais na UFRRJ foi implanta-
do no primeiro semestre de 2009 e tem como objetivo 
formar profissionais críticos, que possam atuar em dife-
rentes áreas, tais como: ensino, pesquisa, movimentos 
sociais e ONGs. O curso é pensado em sintonia com a 
realidade brasileira. 

Dentre os diferenciais oferecidos pelo curso de Ciências 
Sociais da Rural há na composição de seu corpo docente 
profissionais jovens interessados em desenvolver pesqui-
sas que envolvam os campos sociais, políticos e culturais 
de diferentes grupos da sociedade brasileira e de outras 
sociedades que compartilham histórico de desigualdade 
social.

Modalidade: Licenciatura plena e bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Vespertino. 
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COMUNICAçãO SOCIAl - JORNAlISMO

Quem é o profissional? 

O profissional de Comunicação Social com habilita-
ção em Jornalismo tem oportunidades de trabalho em 
diferentes meios de comunicação: redações de jornais 
impressos e digitais, revistas impressas e digitais, TVs, 
rádios, sites nacionais e internacionais, agências de notí-
cias, assessorias de imprensa em órgãos públicos e priva-
dos, comunicação empresarial e consultoria em projetos 
de comunicação/ jornalismo. 

O que é o curso? 

Com início em 2010, o curso de Jornalismo na UFR-
RJ tem como objetivo formar profissionais atentos às 
mudanças no mercado de jornalismo, conhecendo as 
linguagens e singularidade dos meios de comunicação: 
rádio, impresso, TV e internet. 

Com um total de 3.310 horas a serem cursadas, os dis-
centes encontram um curso dividido em disciplinas 
obrigatórias, optativas, atividades acadêmicas laborato-
riais e atividades complementares, além do estágio pro-
fissional em empresas públicas e privadas.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 a 9 períodos.
Período: Noturno.
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DIREITO

Quem é o profissional? 

Atua na promoção dos direitos das pessoas físicas ou 
jurídicas e na aplicação da lei em diversas áreas, tanto 
no setor público, quanto no privado. O bacharel em 
Direito se insere na esfera pública através de concursos 
públicos para diversas áreas: Magistratura (juízes), Mi-
nistério Público (promotores), Defensoria Pública, Pro-
curadores do Estado, Delegados e diversos outros. Pode 
também prestar assessoria às Casas Legislativas. A pro-
fissão mais conhecida do bacharel em Direito, contudo, 
é a advocacia, que pode ser exercida como profissional 
liberal ou em empresas. 

O que é o curso? 

O curso de Direito da UFRRJ visa propiciar uma sólida 
formação humanística, baseada em valores e princípios 
éticos, que ajudem o aluno a desenvolver sua capacidade 
de compreensão, de análise e de crítica à realidade social 
e suas relações com as leis e a justiça, ajudando não só a 
pensá-la como também a transformá-la. 

O curso oferece disciplinas específicas, como Direito 
Penal, Constitucional, Civil, Empresarial, do Trabalho, 
Consumidor, e também disciplinas de outras áreas das 
Ciências Sociais, tais como Ciência Política, Sociologia, 
Filosofia, Psicologia, História do Direito. O objetivo é 
a construção do conhecimento jurídico através do diá-
logo interdisciplinar, a fim de que o profissional forma-
do pela UFRRJ seja reconhecido pelo seu compromisso 
com a sociedade, a justiça e a cidadania.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Noturno.
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ECONOMIA DOMéSTICA

Quem é o profissional? 

O profissional de Economia Doméstica pode atuar 
em diferentes áreas, tais como: planejamento e exe-
cução de programas e políticas de educação ambien-
tal, extensão rural e urbana, reforma agrária, promo-
ção social, educação alimentar, educação e orientação 
do consumidor, alimentação escolar, alimentação do 
trabalhador, desenvolvimento integral da criança; 
assistência, assessoria e consultoria na implantação de 
conjuntos habitacionais; beneficiamento e conservação 
de alimentos; planejamento e administração de serviços 
para sadios; implantação, supervisão e orientação técnica 
de centros de atendimento ao consumidor; planejamen-
to e administração de creches; assistência, planejamento 
e consultoria em treinamento de recursos humanos (la-
vanderia, hotéis, restaurantes, etc); supervisão e orienta-
ção técnica em microempresas de confecção têxtil. 

Além das áreas pertinentes ao bacharelado, o curso que 
também tem a modalidade em licenciatura permite que 
o profissional seja habilitado ao magistério. 

O que é o curso? 

O curso é um dos mais antigos da UFRRJ, oferecido 
desde 1963. Após tantos anos, o curso passou por refor-
mulações e melhorias e hoje é um dos melhores do país. 
Além das atividades de ensino, o curso tem programas 
de extensão que visam atender a comunidade local si-
tuada próxima ao campus, com objetivo de melhorar a 
qualidade de vida da sociedade. 

Seja na modalidade bacharelado ou na licenciatura, o 
curso é oferecido em quatro áreas que formam a base da 
profissão: Saúde, Família e Desenvolvimento Humano; 
Espaço e Administração Familiar; Alimentação e Nutri-
ção; e Vestuário e Têxtil.

Modalidade: Licenciatura e Bacharelado. 
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.

* A oferta de vagas para este curso foi suspensa a partir 
do primeiro período de 2015.



46

EDUCAçãO FíSICA

Quem é o profissional?

O habilitado em Educação Física é o professor que orga-
niza, planeja e desenvolve as atividades relativas ao ensi-
no da educação física nos ensinos fundamental, médio 
e superior.

As áreas de atuação são: escolas de ensino fundamental 
e médio,  academias de ginástica, clubes, centros de rec-
reação e condomínios, aulas particulares, como autôno-
mo, em centros de treinamento e em Instituições de 
Ensino Superior.

O que é o curso?

O curso de Educação Física da Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro foi criado em 1977. Sua localização 
num local de exuberante paisagem, com dois Ginásios, 
um parque aquático com quatro piscinas, quadras de 
tênis, pista de atletismo e campos de futebol. Instalações 
com salas de aulas equipadas, laboratório de Anatomia, 
sala de musculação e um Laboratório de Fisiologia.

A proposta do curso de Licenciatura em Educação Físi-
ca da UFRRJ é formar profissionais aptos a atuarem 
como professor de Educação Física, sobretudo nos ensi-
nos fundamental e médio. Além de poder desempenhar 
atividades de coordenação e planejamento, orientação e 
supervisão de atividades físicas na área escolar.

O curso é oferecido no campus sede, localizado em Se-
ropédica, na modalidade de licenciatura, em período 
integral e com duração mínima de 8 períodos e máxima 
de 14.

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.
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ENgENHARIA AgRíCOlA E AMbIENTAl

Quem é o profissional? 

O Engenheiro Agrícola e Ambiental é aquele com ca-
pacidade crítica e criativa para resolver problemas da 
agropecuária. 

Este profissional atuará nas áreas de construções rurais e 
ambiência, máquinas e mecanização agrícola, processa-
mento de produtos agrícolas, armazenamento de produ-
tos agrícolas, energização alternativa, engenharia de água 
e solo, geoprocessamento e agricultura de precisão, sa-
neamento ambiental, controle da poluição, conservação 
e planejamento ambiental, gestão de recursos hídricos, 
análise de susceptibilidade e vocações naturais do am-
biente, elaboração de estudos de impactos ambientais, 
proposição, implantação e monitoramento de medidas 
mitigadoras e ações ambientais e perícia ambiental. 

O que é o curso? 

A UFRRJ oferece o curso de Engenharia Agrícola e Am-
biental desde 2010, com o objetivo de formar profis-
sionais capacitados a desenvolver técnicas integradas na 
produção de alimentos com medidas adequadas para o 
desenvolvimento sustentável. O emprego dos conheci-
mentos de Engenharia unido às tecnologias da área de 
ciências agrárias e da área de ciências ambientais, pro-
move o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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ENgENHARIA DE AgRIMENSURA E                                     
CARTOgRÁFICA

Quem é o profissional? 

O Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo é o profissional 
responsável pela execução de medidas no espaço em que 
vivemos. Com base em pesquisas de campo e cálculos, esse 
engenheiro planeja, orienta, dirige e supervisiona o levan-
tamento, a análise e a interpretação de aspectos geográfi-
cos e físicos de uma região para produzir mapas e cartas 
impressas ou digitais. realiza levantamentos para o georre-
ferenciamento de imóveis rurais e urbanos, para obras ur-
banas, de infraestrutura hidráulica, sanitária, elétrica ou de 
transportes. 

Seu trabalho serve de base para projetos de construção de 
prédios, estradas, ferrovias, barragens, redes de água e es-
goto, energia elétrica, dutos, túneis, obras de arte como 
pontes e viadutos, portos e aeroportos. Apto a projetos de 
loteamento e a definir o traçado de cidades, presta serviço 
ou consultoria para prefeituras, indústrias e grandes cons-
trutoras. Atua também na criação, organização e atualiza-
ção de arquivos de informações geográficas e topográficas, 
bem como no cadastro técnico municipal e nas avaliações e 
perícias de engenharia. 

O que é o curso? 

A partir do estudo hierárquico, que se inicia com as disci-
plinas comuns em engenharia e se encerra com o desen-
volvimento de disciplinas voltadas para a mensuração de 
precisão e desenvolvimento de sistemas de mapeamento, 
O curso tem foco principal no conhecimento e entendi-
mento de questões que envolvem trigonometria, geome-
tria analítica, física, estatística aplicada e estudos especí-
ficos da área como as disciplinas: Topografia, Geodésia, 
Geoprocessamento, Cartografia, Fotogrametria. Tais 
áreas, aliadas a formação prática de campo, manuseio e 
utilização de equipamentos específicos, e introdução e de-
senvolvimento de novas tecnologias contribuem para que 
o profissional formado na UFRRJ seja facilmente absor-
vido pelas crescentes demandas do mercado.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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ENgENHARIA DE AlIMENTOS

Quem é o profissional?

Engenharia de Alimentos é um ramo multidisciplinar 
da engenharia, que engloba a ciência e a tecnologia de 
alimentos. O engenheiro atua no processamento de ali-
mentos, no desenvolvimento de novos produtos, na fa-
bricação, na conservação, no armazenamento, no trans-
porte e em sua comercialização.

O que é o curso?

A Engenharia de Alimentos inclui a aplicação de con-
ceitos e métodos multidisciplinares, desde a Engenharia 
Química, passando por conceitos relacionados à Nutri-
ção, Agronomia e Engenharia Agrícola. O curso forma 
profissionais que atuam desde a chegada das matérias
-primas até o produto final, embalado e rotulado. 

Para que todo esse processo ocorra, é necessário vasto 
conhecimentos em física, química, matemática e bio-
logia, além de conceitos de economia e administração.

O enfoque no processo produtivo em si diferencia esta 
área do conhecimento da Nutrição, com o qual pode ser 
por vezes confundido. Não obstante, o Engenheiro de 
Alimentos deve, obrigatoriamente, ter sólidos conceitos 
de nutrição, pois, de modo contrário, não seria possível 
a produção de alimentos com as características nutricio-
nais desejadas.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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ENgENHARIA DE MATERIAIS

Quem é o profissional?

O profissional de Engenharia de materiais pode atuar 
com supervisão, estudo, projeto, especificação, assistên-
cia, consultoria, perícia e na prestação de pareceres téc-
nicos. Também está apto a realizar pesquisas, ensaio, pa-
dronização, testes de controle de qualidade, montagem, 
operação e reparo de equipamentos e outras atividades 
referentes aos procedimentos tecnológicos na fabrica-
ção de materiais para a indústria e suas transformações 
industriais. Ele trabalha com equipamentos destinados 
a essa produção industrial especializada, seus serviços 
afins e correlatos.

O que é o curso? 

O Curso de Engenharia de Materiais forma um enge-
nheiro com perfil para atuar na área de pesquisa e de-
senvolvimento de matérias com aplicação tecnológica, 
inspeção e qualificação de materiais, que requerem o co-
nhecimento das relações entre propriedades e aplicação, 
para os quais são exigidos conhecimentos básicos nas 
áreas de Física e Química, caracterizando a formação in-
terdisciplinar desse profissional.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.



56

ENgENHARIA FlORESTAl

Quem é o profissional? 

O engenheiro florestal avalia o potencial de ecossistemas 
florestais e planeja seu aproveitamento de modo a pre-
servar a flora e a fauna local. Ele pesquisa e seleciona se-
mentes e mudas, identifica e classifica espécies vegetais e 
procura melhorar suas características, analisando as con-
dições necessárias para sua adaptação ao ambiente. Ela-
bora e acompanha projetos de preservação de parques 
e de reservas naturais e cuida de fazendas de reflores-
tamento, recuperação de áreas degradadas, arborização 
urbana e avaliação do impacto ambiental de atividades 
humanas em determinada área. Também efetua visto-
riais, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. 

O que é o curso? 

A Engenharia Florestal é um curso que envolve o co-
nhecimento das ciências biológicas, exatas, humanas 
e sociais, com uma matriz curricular que proporciona 
a formação de um profissional capaz de lidar com as  
diversidades regionais e culturais do Brasil, sobretudo, 
nas questões de relação entre floresta e a sobrevivência 
humana. As ciências agrárias e biológicas estão presentes 
em todo o currículo, com disciplinas que envolvem bo-
tânica, tecnologia da madeira, fisiologia vegetal, biolo-
gia celular e silvicultura. As técnicas e os métodos de uso 
racional das matas que não comprometam o ecossistema 
são o destaque do curso. As disciplinas teóricas, como 
conservação de recursos naturais renováveis, alternam-
se com as práticas de manejo florestal, ecologia aplicada 
em campo, atividades em laboratórios e viveiros.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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ENgENHARIA QUíMICA

Quem é o profissional? 

O engenheiro químico cria técnicas de extração de ma-
térias-primas, bem como de sua utilização ou transfor-
mação em produtos químicos e petroquímicos, como 
tintas, plásticos, têxteis, papel e celulose. Desenvolve 
produtos e equipamentos, além de pesquisar tecnologias 
mais eficientes. Projeta e dirige a construção e a mon-
tagem de fábricas, usinas e estações de tratamento de 
rejeitos industriais. 

O que é o curso? 

O Curso de Graduação em Engenharia Química da 
UFRRJ foi criado em 1966. O currículo do curso se 
orienta no sentido de formar engenheiros químicos ple-
nos, com sólida base científica e técnica, desenvolvida a 
partir do ensino centrado nos conteúdos identificados 
como essenciais. A oferta ampla de disciplinas eletivas 
permite, atender a uma perspectiva de especialização. 
Assim pode-se esperar que os egressos se encontrem ap-
tos tanto para a inserção imediata no mercado de traba-
lho como para dar seqüência ao processo de formação, 
através de programas de pós-graduação.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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FARMÁCIA

Quem é o profissional? 

O profissional pode atuar em farmácias, indústrias, hos-
pitais, órgãos do governo relacionados à vigilância sani-
tária e à saúde; trabalhar em instituições de pesquisa e 
ensino e desenvolver pesquisas relacionadas à sua área 
de atuação.

O profissional habilitado pelo curso de Farmácia tra-
balha nas diversas etapas de fabricação, distribuição e 
vendas de medicamentos e cosméticos, bem como no 
controle sanitário de alimentos, medicamentos e cosmé-
ticos.

O que é o curso? 

Para se formar farmacêutico é necessária uma grande 
afinidade com as áreas de química e biologia. A matriz 
curricular do curso possui uma grande ênfase nas disci-
plinas relacionadas a essas áreas. O aluno deverá estudar 
química orgânica e inorgânica, bem como físico-quími-
ca. Da área biológica, no curso básico o aluno terá dis-
ciplinas como parasitologia, anatomia e microbiologia. 

O conhecimento farmacêutico envolve as áreas de me-
dicamentos, cosméticos, saúde pública, produtos bioló-
gicos, alimentos e análises clínicas e toxicológicas. No 
âmbito dos medicamentos, o farmacêutico zela pela 
assistência integral à saúde das pessoas desenvolvendo, 
produzindo, controlando e distribuindo medicamentos 
para o bem-estar do paciente. O curso capacita o aluno 
a executar as análises clínicas e toxicológicas necessárias 
para o diagnóstico preciso das doenças. Na indústria de 
cosméticos, trabalha na produção e controle de produ-
tos com a garantia de qualidade. Na pesquisa, está capa-
citado a produzir e controlar soros e vacinas. O interesse 
por questões científicas, gosto pelas ciências bioquími-
cas e o compromisso pessoal com o bem–estar das pes-
soas são características que contribuem para o sucesso 
nesta profissão.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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FIlOSOFIA

Quem é o profissional?

O curso de Filosofia da UFRRJ visa formar profissionais 
para trabalhar na área de pesquisa e ensino. O filósofo 
estuda o desenvolvimento integral do ser humano nos 
níveis de cidadania, respeito aos direitos humanos, uso 
de novas tecnologias e sensibilidade para os desafios da 
vida atual.

Os profissionais formados pela UFRRJ estarão aptos a 
atuar no magistério, lecionando para os alunos do En-
sino Médio.

O que é o curso?

Criado em 2009, o curso de Filosofia da UFRRJ visa 
proporcionar uma formação sólida e de excelência ao 
aluno, possibilitando compreensão e atuação mais con-
sistentes sobre o mundo fragmentado em que vivemos. 
Considerando a diversidade da experiência humana, o 
curso irá desenvolver um pensamento crítico - reflexi-
vo e rigoroso, capaz de dialogar com as demais áreas 
de saber e com ampla abertura tanto para a compreen-
são da realidade sócio histórico – cultural quanto para 
a abordagem de questões especulativas, éticas, políticas, 
cientificas e existenciais que envolvem o homem con-
temporâneo. O exercício da análise e a crítica filosófica 
terão como finalidade, principalmente, o desenvolvi-
mento integral do ser humano em termos de: cidadania, 
respeito aos direitos humanos, uso de novas tecnologias 
e sensibilidade para os desafios da vida atual.

Modalidade: Licenciatura plena.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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FíSICA

Quem é o profissional? 

O habilitado em Física é o professor que organiza, pla-
neja e desenvolve as atividades e os materiais relativos ao 
ensino da física na educação básica ou superior, tendo 
profundos conhecimentos sobre fundamentos da física, 
sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com 
diversas áreas.

Além de poder atuar em sala de aula, o licenciado pode 
atuar na elaboração e análise de materiais didáticos 
como livros, textos, vídeos, ambientes virtuais de apren-
dizagem, programas computacionais, etc. Também 
pode realizar pesquisas na área de ensino, coordenar e 
supervisionar equipes de trabalho, atuar como físico em 
institutos de pesquisas, empresas e corporações públicas 
e privadas.

O que é o curso? 

A proposta do curso de Licenciatura em Física da UFR-
RJ é formar profissionais com amplo conhecimento na 
área, habilitados para atuarem na área de pesquisa, assim 
como nos níveis de ensino fundamental, médio, supe-
rior; capazes de abordar e debater problemas tradicio-
nais e atuais que se deparam com a constante busca e 
preocupação de novas formas do saber, do fazer científi-
co ou tecnológico e de ensinar.

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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gESTãO AMbIENTAl

Quem é o profissional? 

O profissional de Gestão Ambiental planeja, desenvol-
ve e executa projetos que visam à preservação do meio 
ambiente, como programas de reciclagem e de educação 
ambiental. Estuda o funcionamento do meio ambiente, 
as diferentes formas de organismos vivos e sua relação 
com o ser humano. Tem por função analisar a poluição 
industrial do solo, da água e do ar e a exploração de re-
cursos naturais e, com base nos dados coletados, elabora 
estratégias para minimizar o impacto causado pelas ati-
vidades humanas. Trabalha no setor público ou privado 
e nas áreas urbanas, rurais ou industriais. É habilitado 
para trabalhar no planejamento ambiental, na explo-
ração de recursos naturais de maneira sustentável e na 
recuperação e manejo de áreas degradadas. 

O que é o curso? 

Há poucos cursos de bacharelado em Gestão Ambiental 
no país e a UFRRJ é a única universidade pública do 
Rio de Janeiro a oferecer o curso, desde 2009. O currí-
culo possui boa base em ciências da natureza, disciplinas 
como cálculo, química, botânica, estatística e geologia, 
bem como disciplinas das ciências sociais e humanas. 
Entre as matérias mais específicas estão geoprocessa-
mento, técnicas de análises de solo, água e ar, legislação 
ambiental e sistemas gerenciais aplicados à área. 

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.
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HISTÓRIA

Quem é o profissional? 

O profissional formado em História pela UFRRJ está 
habilitado a atuar com pesquisa, ensino e extensão, 
como um profissional com senso crítico e capacidade 
de perceber e desenvolver tarefas com aprofundamento. 

O graduado em História pode trabalhar na educação, 
nos ensinos fundamental e médio, centros de pesquisas, 
empresas públicas e privadas, bibliotecas públicas e mu-
seus históricos. 

É um profissional dotado de espírito crítico, qualificado 
para a atuação no campo da investigação científica de 
história e na docência; capaz de perceber e desenvolver 
em suas atribuições didático-pedagógicas, metodologias 
próprias de ensino, estudos e pesquisas, dentro ou fora 
da sala de aula, sobre questões mundiais, nacionais e re-
gionais. 

O que é o curso? 

A Graduação de Licenciatura em História pretende 
formar profissionais capazes de ministrar o estudo da 
História no sentido de articular as diversas formas de 
produção historiográfica com a prática pedagógica. 

A estrutura curricular é concebida de forma a atender 
os princípios de democratização do ensino que inspi-
ram a UFRRJ. Além disso, o curso de História propõe 
a formação de um profissional que alie uma perspectiva 
crítica da educação à analise e compreensão dos vários 
domínios da vida social. Essa formação tem ainda uma 
preocupação universalista que articula o global ao local, 
permitindo ao futuro professor e historiador o pleno 
exercício consciente da cidadania na conjuntura histó-
rica em que se insere. Pretende-se que esse profissional 
receba uma formação geral consistente de modo a per-
mitir que seja a um só tempo professor e pesquisador, 
capaz de produzir e disseminar seus conhecimentos no 
campo da História. 

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.



70

HOTElARIA

Quem é o profissional? 

O profissional de Hotelaria está apto a compreender 
questões técnicas, socioculturais, político-econômicas, 
seja através do planejamento de forma estratégica, da 
administração e da organização no setor hoteleiro, em 
áreas como hospitalidade e lazer, agenciamento e trans-
portes, organização de eventos e do ambiente, gestão e 
administração de hotéis. Além de poder atuar nos seto-
res de hospitalidade como cruzeiros marítimos, gastro-
nomia, SPAS e clínicas. 

O que é o curso? 

O curso de Hotelaria foi criado em 2010, com o objeti-
vo de capacitar profissionais para trabalhar em eventos 
grandiosos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, mas 
também para atender a demanda do turismo brasileiro, 
que apresenta inúmeras modalidades, dentre as quais: 
turismo de aventura, turismo ecológico, turismo cultu-
ral, turismo desportivo, de eventos e negócios, turismo 
religioso, rural, entre tantas outras encontradas no Brasil.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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lETRAS - PORTUgUêS/INglêS/lITERATURAS

Quem é o profissional? 

O profissional formado em Português/Inglês/Literaturas tam-
bém pode trabalhar com a preparação, revisão e tradução  de 
textos em diversos setores da sociedade.

O curso de Letras tem como objetivo formar profissionais que 
estejam aptos a atuar na docência tanto da língua portuguesa, 
como da língua inglesa e das literaturas. 

O que é o curso? 

O curso de Letras Português/Inglês/Literaturas da UFR-
RJ teve início em 2009 e tem como princípios formar 
profissionais na área de Letras, qualificados para a atua-
ção no campo educacional, com ênfase na docência nos 
ensinos fundamental e médio; Formar educadores re-
flexivos dotados de espírito crítico, capazes de perceber 
e desenvolver em suas atribuições didático-pedagógicas, 
metodologias próprias de ensino, estudos e pesquisas, 
dentro ou fora da sala de aula, sobre questões mundiais, 
nacionais e regionais. Na área específica de língua e lite-
raturas de língua portuguesa, privilegiar uma integração 
entre as culturas portuguesa, brasileira e africana; For-

mar professores com um sentimento humanístico que 
permita dotar seus estudantes da capacidade de crítica 
isenta às manifestações das diferentes culturas e classes 
sociais; Formar profissionais que sejam capazes de atuar 
nas mais diversas atividades, atentos à importância e à 
necessidade de um discurso correto e eficaz nas diferen-
tes áreas de atuação.  

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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lETRAS - PORTUgUêS/ESPANHOl/lITERATURAS

Quem é o profissional? 

O profissional formado em Português/Espanhol/Litera-
turas está apto a atuar na docência, com o ensino das 
línguas portuguesa e espanhola e suas respectivas lite-
raturas, na preparação, revisão e tradução de textos de 
diversos setores da sociedade.

O que é o curso? 

Em 2009, no campus de Nova Iguaçu, teve início o cur-
so que pretende formar profissionais que estejam aptos 
à docência, sobretudo, para os ensinos fundamental e 
médio.

O curso pretende também formar educadores reflexi-
vos e críticos, capazes de perceber e desenvolver em suas 
atribuições didático-pedagógicas estudos, pesquisas e 
metodologias próprias sobre questões do cotidiano e de 
destaque no mundo. 

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Matutino.
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lETRAS - PORTUgUêS/lITERATURAS

Quem é o profissional? 

O profissional graduado em Português e Literaturas, na 
modalidade de licenciatura, tem como foco principal 
o ensino, a pesquisa e a extensão. Também pode tra-
balhar na preparação, revisão e padronização de textos, 
na pesquisa em centros especializados, como consultor, 
assessor particular ou até mesmo como empresário de 
ensino. 

O que é o curso? 

O curso de Letras Português/Literatura, implantado em 
2009 na Universidade Rural, na modalidade licenciatu-
ra, tem como foco principal a atuação do profissional no 
ensino de lingua portuguesa e suas respectivas literatu-
ras sobretudo nos ensinos fundamental e médio. Formar 
educadores reflexivos e críticos, capazes de perceber e 
desenvolver em suas atribuições didático-pedagógicas, 
estudos, pesquisas e metodologias próprias sobre ques-
tões do cotidiano. 

Modalidade: Licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Matutino.
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MATEMÁTICA

Quem é o profissional? 

O profissional da área é responsável por ensinar mate-
mática, organizar projetos de ensino e difundir conhe-
cimento da área de matemática/ensino de matemática, 
em diferentes contextos educacionais; compreender, 
analisar e gerenciar as relações internas aos processos de 
ensinar e aprender matemática e aquelas externas que o 
influenciam, valendo-se de conhecimentos de diferen-
tes naturezas e de muita sensibilidade; colocar os alunos 
como agentes da construção de seu conhecimento, assu-
mindo, enquanto professor, funções diversas que propi-
ciem essa construção, tais como as de organizador, faci-
litador, mediador, incentivador, avaliador, entre outros. 

O que é o curso? 

O curso tem por objetivo disponibilizar ao discente 
uma formação sólida de conteúdos matemáticos, pro-
porcionando a visão global da evolução histórica dos vá-
rios conceitos matemáticos, sua relação com as demais 
áreas do conhecimento, sua importância para o ensino, 
criando e investigando meios para elaborar, selecionar, 
organizar e avaliar material didático para o ensino da 
matemática e principalmente, preocupando-se em for-
mar profissionais conscientes de sua responsabilidade 
como formadores de opinião. 

Modalidade: Bacharelado e licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.
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MEDICINA vETERINÁRIA

Quem é o profissional? 

O profissional médico veterinário deve ter uma forma-
ção que lhe permita atuar na promoção, proteção e re-
cuperação da saúde animal, tanto em nível individual 
quanto coletivo, participando, desta forma, da geração 
de riquezas e da promoção e proteção à saúde humana 
através do aumento da produção e produtividade ani-
mal e do controle de enfermidades transmissíveis ao ho-
mem. 

O que é o curso? 

O curso de Medicina Veterinária da UFRRJ enfrenta o 
desafio de ser o curso mais antigo e tradicional do Bra-
sil e, ao mesmo tempo, de buscar a atualização de sua 
infraestrutura pedagógica e a modernização da infra-es-
trutura destinada à formação de aproximadamente 120 
médicos veterinários por ano. 

Na Rural, é um dos cursos mais antigos, com origem na Escola Su-
perior de Agronomia e de Medicina Veterinária (ESAMV, criada em 
1910). Inicialmente, instalada no palácio do Duque de Saxe, onde 
hoje está o CEFET/MEC, no Maracanã, Rio de Janeiro. 

Em 1916, a sede foi transferida para o interior do Rio de 
Janeiro, município de Pinheiros, atual Pinheiral, onde a 
primeira turma foi formada em 03/07/1917. Em 1918, 
a Escola foi novamente transferida, dessa vez para a Ala-
meda São Boaventura, em Niterói e, posteriormente, 
em 1927, para a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. 

Em 1943 nascia a Universidade Rural e em 1948, o 
campus foi transferido para as margens da Antiga Ro-
dovia Rio-São Paulo, hoje BR-465. Em 1963, a Univer-
sidade Rural passou a denominar-se Universidade Rural 
do Brasil e com a Lei 4.759, de 1965, recebeu a atual 
denominação – Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, abrigando o Instituto de Veterinária que sedia o 
curso de Graduação em Medicina Veterinária da UFR-
RJ.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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PEDAgOgIA

Quem é o profissional? 

O profissional de pedagogia opera no trabalho educa-
cional, com formulações teóricas e práticas baseadas em 
contextos mais amplos, como as condições sócio-histó-
ricas determinantes da tarefa educativa e a evolução da 
sociedade, analisadas por uma perspectiva crítico-con-
textual. Cabe ao pedagogo exercer funções de gestão 
pedagógica; a docência na educação infantil e nas séries 
iniciais do ensino fundamental, inclusive para o ensino 
de jovens e adultos (EJA), em educação profissional - na 
área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

O graduado na UFRRJ também é habilitado para a pro-
dução e difusão do conhecimento científico e tecnológi-
co do campo educacional. 

O que é o curso? 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRRJ é 
destinado à formação de docentes aptos a identificar 
problemas socioculturais e educacionais com postu-
ra investigativa, de integração, que vise a versatilidade 
diante de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, eco-
nômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. 

Modalidade: Licenciatura Plena.
Duração do curso: 9 períodos.
Período: Noturno.
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PSICOlOgIA

Quem é o profissional? 

O profissional atua em consultórios, em hospitais e 
nas mais variadas instituições de saúde, como clínicas 
estéticas e SPAS, contribuindo, do ponto de vista psi-
cológico, para a recuperação da saúde das pessoas. Em 
escolas e instituições, colabora na orientação educacio-
nal. Em empresas, participa da seleção e do treinamento 
de pessoal e promove programas de adaptação dos fun-
cionários. Também elabora, aplica e analisa pesquisas 
de mercado para o departamento de marketing. Pode 
atuar, ainda, em consultorias de RH e colocação profis-
sional, instituições judiciárias, presídios, instituições de 
reabilitação e clubes de esporte, entre outros. 

O que é o curso? 

O curso, implantado em 2010 na Universidade Rural, 
aborda as diversas correntes da psicologia. Há discipli-
nas obrigatórias, como neurologia e antropologia, e op-
tativas, como psicologia do excepcional e problemas de 
aprendizagem.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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QUíMICA

Quem é o profissional? 

O químico pode atuar no magistério no Ensino Médio 
e Superior e também na assistência, assessoria, consul-
toria, elaboração de orçamentos, fabricação, divulgação 
e comercialização de produtos químicos. Este profissio-
nal também é responsável por análises químicas, físico-
químicas, químico-biológicas, bromatológicas, toxico-
lógica e legais, padronização e controle de qualidade, 
produção, tratamentos prévios e complementares de 
produtos e resíduos, operação e manutenção de equipa-
mentos, instalações, execução de trabalhos técnicos em 
indústrias químicas e de alimentos e em estudos de via-
bilidade técnica e técnico-econômica de fabricação de 
produtos químicos. 

O que é o curso? 

O curso oferece a formação generalista nas quatro gran-
des áreas da química - orgânica, inorgânica, analítica e 
físico-química -, com aulas teóricas e em laboratório. 
A primeira metade do curso de química é composta de 
disciplinas básicas: química orgânica e inorgânica, físi-
ca, cálculo e matemática, fundamentais nas análises das 
reações. A partir do terceiro ano da graduação, opta-se 
entre química pura e industrial. O estágio, que é obri-
gatório, abre as portas para o mercado de trabalho. Para 
atuar no Ensino Superior é necessário ter pós-gradua-
ção. Para dar aulas no Ensino Fundamental e Médio é 
preciso cursar licenciatura.

Modalidade: Bacharelado e licenciatura.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno ou Integral.
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RElAçõES INTERNACIONAIS

Quem é o profissional? 

O profissional de Relações Internacionais desenvolve 
seu trabalho com estudos, pesquisas e aplicações para 
o cenário econômico, político e social internacional. 
É responsável pela realização de projetos e de acordos 
entre ONGs, empresas e governos de diferentes países, 
desempenhando papéis importantes nas áreas de expor-
tação, importação, implantação de empresas multina-
cionais, análise de conjunturas e potencialidades, além 
de representação internacional nas mais diferentes esfe-
ras e níveis. 

O profissional de Relações Internacionais encontra no 
curso da UFRRJ uma dimensão multidisciplinar, fato 
que exige uma visão global das humanidades. 

O que é o curso? 

Com início em 2010 e com duas entradas ao ano, o 
curso de Relações Internacionais pretende formar pro-
fissionais com senso crítico e vasta dimensão de mun-
do. O curso é basicamente composto por disciplinas de 
Geografia, Filosofia, Antropologia, Sociologia e Direito. 

Os alunos ingressantes no curso entram em contato es-
pecialmente com as áreas econômicas, históricas e polí-
ticas, que são importantes para formação do profissional 
de Relações Internacionais.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno. 
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SERvIçO SOCIAl

Quem é o profissional? 

O assistente social é um profissional com formação in-
telectual e cultural generalista e crítica, referenciada no 
conhecimento das ciências sociais e da teoria social. É 
habilitado teórica, metodológica e politicamente para 
atuar nas múltiplas expressões da “questão social”, com 
capacidade de inserção criativa e propositiva no conjun-
to das relações sociais e no mercado de trabalho, com 
competência para analisar, decifrar e responder as de-
mandas sócio-históricas dos usuários dos serviços so-
ciais. 

Tem como campo de atuação as instituições públicas 
ou privadas que implementem políticas sociais nas áreas 
de Seguridade Social, os Movimentos sociais urbanos 
e rurais, as organizações sociais e não-governamentais, 
entidades filantrópicas, além dos diversos setores orga-
nizacionais de empresas privadas ou públicas.

O que é o curso? 

O Curso prepara os futuros assistentes sociais para a 
compreensão do significado social da profissão e de 
seu desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários in-
ternacional e nacional, desvelando as possibilidades de 
ação contidas na realidade, bem como a identificação 
das demandas presentes na sociedade, formulando res-
postas profissionais para o enfrentamento da questão 
social.

O curso se divide em dois turnos letivos, a saber: ves-
pertino até o 4º período e matutino, a partir do 5º pe-
ríodo, visando a atender a um importante momento da 
formação, que é o estágio supervisionado obrigatório, 
possível de ser realizado nas diversas áreas de atuação 
do Serviço Social, tais como: saúde, educação, assistên-
cia social, dentre outras.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Integral.



92

SISTEMAS DA INFORMAçãO

Quem é o profissional? 

O habilitado em Sistemas de Informação tem ampla área 
de atuação: planejamento e gerenciamento da informa-
ção e infraestrutura de tecnologia da informação das 
organizações, além de projetar e implementar sistemas 
de informação para uso em processos organizacionais. 
Exemplos de aplicações são encontrados na rotina das 
empresas (computação envolvendo informações econô-
micas, financeiras e administrativas geradas por ativida-
des empresariais, industriais e de prestação de serviços); 
no processamento de imagens geradas por satélites para 
previsões meteorológicas; em atividades ligadas à área da 
saúde (em hospitais, consultórios médicos e em órgãos 
de saúde pública); em sistemas de controle de tráfego 
aéreo; na comunicação através da internet; nos sistemas 
bancários, etc. 

O que é o curso? 

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 
da UFRRJ pretende oferecer uma formação sólida em 
tecnologia na área da computação, básica em Admi-
nistração de Empresas e abrangente em Sistemas de 
Informação. Os aspectos teóricos e práticos são igual-
mente enfatizados, visando a formação de profissionais 
que possuam ferramentas para gerir, de forma eficiente, 
a tecnologia de informação nas organizações.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Vespertino.
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TURISMO

Quem é o profissional? 

O profissional de Turismo é responsável por planejar, 
gerir e divulgar produtos turísticos, elaborar planos de 
desenvolvimento turístico para municípios, estados e 
países; criar, administrar e assessorar agências de turis-
mo, hotelaria, alimentos e bebidas, lazer/entretenimen-
to e eventos; realizar pesquisas de mercado e de impac-
to cultural, econômico, social e ambiental do turismo, 
para o melhor aproveitamento da atividade. 

O que é o curso? 

O Curso de Turismo do Instituto Multidisciplinar da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pretende 
formar profissionais que tenham base generalista, com 
a possibilidade de aprofundamento em áreas de Pla-
nejamento Turístico, Gestão de Empresas Turísticas e 
Turismo e Sociedade, com especial em foque na total 
compreensão dos elementos componentes do planeja-
mento sustentável de localidades, afim de que conhe-
çam técnicas de gestão que promovam a integração de 
elementos componentes das diversas empresas ligadas 
ao setor turístico. 

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 8 períodos.
Período: Noturno.
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zOOTECNIA

Quem é o profissional? 

O profissional Zootecnista atua no planejamento e na 
administração técnica de sistemas de produção animal, 
priorizando processos que visem a obtenção de produ-
tos de qualidade, com valor agregado e de mercado, res-
peitando o bem estar dos animais e o ambiente. Ele de-
verá ser um agente de desenvolvimento, empreendedor, 
difusor e gerador de tecnologias referentes à criação, 
melhoramento, manejo, alimentação, comportamento, 
bem-estar, profilaxia e sanitária das diferentes espécies 
de animais domésticos de interesse zootécnico. 

O que é o curso? 

A Zootecnia é uma ciência com competências acadêmi-
cas no campo do saber da produção animal. 

Ao contar com uma matriz curricular moderna e ajus-
tada às necessidades do mercado, o aluno durante o 
curso passa por diversas áreas do conhecimento, desde 
disciplinas técnicas nas áreas de alimentos para animais, 
nutrição animal, pastagens, genética e melhoramento 
animal, industrialização de rações, produção de alimen-
tos para consumo humano e noções em administração e 
gestão de agronegócio. O início do curso é delimitado, 
primeiramente, no estudo de matérias básicas, química, 
biologia celular, fisiologia e anatomia animal e vegetal. 
Mas a maior parte do curso acontece no campo, ou seja, 
na prática. A matriz curricular inclui estudos de plane-
jamento, legislação ambiental, administração e agrone-
gócios.

Modalidade: Bacharelado.
Duração do curso: 10 períodos.
Período: Integral.
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