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3O sonho de um homem...tornou-se o sonho de todos nós!
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Com mais de 45 anos de atuação na região, a Fundação Educacional 
Rosemar Pimentel - FERP, mantenedora do Centro Universitário Geraldo 
Di Biase - UGB, se orgulha de ser uma das instituições mais modernas do 
Sul Fluminense, oferecendo uma marca de trabalho intenso e competente, 
antenada com as mudanças e complexidade do mundo.

Sua trajetória de sucesso é materializada pelo número de profissionais 
colocados no mercado há mais de quatro décadas.

Segura de suas possibilidade e obrigações, a FERP/UGB põe ao alcance 
de todos o produto de seu trabalho e conquista.

Apresentação
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FERP - UMA HISTÓRIA DE 
QUATRO DÉCADAS

 
 A Fundação Educacional Rosemar Pimentel – FERP, mantenedora do Centro Universitário 
Geraldo Di Biase – UGB, uma das pioneiras instituições educacionais do interior do Sul Fluminense 
foi criada pelo então Deputado Estadual Geraldo Di Biase (in memoriam) em 9 de novembro de 
1967.
 O nome FERP é uma homenagem a um dos mais respeitados e dedicados educadores 
do interior do Estado do Rio de Janeiro, foi projetada para ser uma entidade pública de direito 
privado sem fins lucrativos.
 A construção dos Campi era um novo desafio para abrigar as primeiras faculdades que 
se constituíam em: Arquitetura, Engenharia Civil, Filosofia, Ciências e Letras. A primeira unidade 
da FERP, localizada no km 11 da Rodovia Benjamim Ielpo, a estrada que liga Barra do Piraí a 
Valença, fazia parte da antiga Fazenda São José da Boa Vista.
 A demanda pelos cursos ofertados impulsionou a expansão da FERP o que resultou na 
década de 70, na abertura de novos Campi, Volta Redonda e Nova Iguaçu.
 Em 15 de setembro de 2003, o então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, 
aprovou as mudanças no Regimento das Faculdades da FERP, que passaram a denominarem-
se Faculdades Integradas Geraldo Di Biase – FGB, em homenagem ao pioneirismo do seu 
Chanceler, Geraldo Di Biase.
 Em junho de 2005, as Faculdades Integradas Geraldo Di Biase transformaram-se em 
Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB.
 O Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP disponibiliza cursos de educação 
básica, graduação, graduação tecnológica, pós-graduação e extensão nos três Campi.
 Caracterizada como uma Instituição de aspiração extensionista, baseada em uma 
proposta de atendimento e de serviços aos municípios e a região em que se situa, apresenta 
um perfil que enfatiza uma finalidade maior que a sua proposta inicial: “o compromisso com a 
transformação social.”
 Sempre atenta com as mudanças do mundo, a FERP investe no gerenciamento acadêmico 
possibilitando ao Centro Universitário Geraldo Di Biase, estar sempre em consonância com 
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as necessidades atuais da sociedade. Faz parte dessa busca de modernização a constante 
atualização da Biblioteca Central e Setoriais nos campi, que acompanhando a demanda mundial 
está informatizada e conectada à internet.
 O UGB, por meio da Extensão Universitária, realiza a Prestação de Serviços à 
comunidade. Um exemplo desse serviço é o Centro de Estudos e Práticas Jurídicas Affonso 
José Soares, inaugurado no dia 1º de fevereiro de 2007 com o objetivo de instituir o Núcleo de 
Prática Jurídica para os acadêmicos do Curso de Direito e atender gratuitamente a população 
com renda mínima de até dois salários mínimos, para orientação jurídica e ações no âmbito 
judicial, além de pesquisas e projetos do curso de Direito do UGB.
 Outro exemplo de prestação de serviços à comunidade é o Centro Cultural Aracy Carvalho 
Di Biase, por meio do qual realizam-se Projetos e Atividades Extensão, que são desenvolvidos 
no campus Barra do Piraí, com o objetivo de fortalecer a identidade cultural na Região Sul 
Fluminense.
 A FERP mantém, também, o CAP – Colégio de Aplicação, disponibilizando um espaço 
privilegiado de aprendizagem, formação humana e acadêmica. No CAP, os alunos estudam em 
ambientes especialmente projetados para cada faixa etária.
 Já se passaram 47 anos e a FERP, mantenedora 
do Centro Universitário Geraldo di Biase – UGB é 
uma das Instituições mais modernas da região com 
patrimônio cultural e qualidade no ensino da educação 
infantil à pós-graduação, focada no compromisso com 
a responsabilidade social.
 Segura de suas possibilidades e obrigações, 
a FERP possibilita a realização de um sonho de um 
homem, o sonho de Geraldo Di Biase, que se tornou o 
sonho de todos nós!

Geraldo Di Biase Filho  
Presidente - FERP
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 Em 9 de novembro de 1967, em Barra do Piraí, iniciou-se a realização 
de um sonho: a criação da FERP – Fundação Educacional Rosemar Pimentel, 
mantenedora do Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB. Em 2014, ano 
do centenário de nascimento de GERALDO DI BIASE, a FERP/UGB rendeu 
uma homenagem ao homem que dedicou sua vida ao crescimento de nossa 
região: GERALDO DI BIASE – fundador da FERP, com o lançamento de um 
Selo Comemorativo.

 E como afirmou o poeta Victor Hugo “Não há nada como o sonho para 
criar o futuro” Assim, a equipe UGB/FERP continua sonhando e trabalhando 
no presente, ancorada no passado e com fé no futuro que estamos ajudando 
a construir.

2014 
 Celebração do centenário de 

nascimento de Geraldo Di Biase
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Capela 
Campus Barra do Piraí
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Capela e Jazigo
 Campus Barra do Piraí
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Interior da Capela
 Campus Barra do Piraí
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UNIDADES

 O UGB possui três unidades: Barra do Piraí, Volta Redonda e Nova Iguaçu.

 As três unidades do UGB possuem salas de aulas adequadas às necessidades do ensino; 
modernos laboratórios; Bibliotecas com mais de 50 mil obras, bibliotecas setoriais e assinatura 
de Periódicos CAPES; auditórios com tecnologia multimídia e um Centro de Convenção para 
atividades internas e atividades da comunidade; Ginásio Poliesportivo.
 
 Barra do Piraí possui um espaço belíssimo e acolhedor, além dos cursos de graduação 
e superior de tecnologia, abriga o Centro Cultural Aracy Carvalho Di Biase, inaugurado em 
2007 com a missão de promover o fortalecimento da identidade cultural e cidadania do Sul 
Fluminense, por meio de atividades de extensão. 
 
 Volta Redonda conta, também, com um espaço privilegiado e ótima localização para 
atender os cursos de graduação, superior de tecnologia, pós-graduação lato sensu, extensão, 
Colégio de Aplicação, Núcleo de Estudos e Prática Jurídica Affonso José Soares.
 
 Na Unidade Nova Iguaçu o destaque é para a área tecnológica com os cursos de 
Engenharias com modernos laboratórios de física, química, hidráulica, materiais de construção, 
geologia e computação. 

 Todas as unidades possuem câmaras de vigilância e equipes de seguranças que 
trabalham 24 horas 
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Unidades

A primeira Unidade FERP está 
situada no km 11 da Rodovia 

Benjamim Ielpo, estrada que liga 
Barra do Piraí a Valença, antiga 
Fazenda São José da Boa Vista.

A expansão da FERP aconteceu 
na década de 70 com a abertura 

das Unidades em Volta Redonda e 
Nova Iguaçu.

Na Unidade Barra do Piraí, 
com cerca de 679 mil metros 

quadrados, está instalado o Centro 
Cultural Aracy Carvalho Di Biase 
onde se desenvolve projetos de 
extensão para os acadêmicos e 

comunidade externa.
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Unidade Nova Iguaçu

Unidade Volta Redonda

Unidade Barra do Piraí
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2013
Recredenciamento do 
Centro Universitário

Nota 4 em 5
 Uma Instituição de Ensino Superior (IES) é obrigatoriamente submetida a um processo 
avaliativo chamado SINAES – Sistema nacional de Avaliação da Educação Superior.
 O SINAES é composto por cinco tipos de avaliações diferentes, entre elas destaca-se 
o Conceito Institucional – CI que é a Avaliação in loco feita pelos especialistas do MEC. Em 
visita às instalações da instituição, eles a analisam como um todo, principalmente seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, sua gestão, política de pessoal, políticas para o ensino 
de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Assim, o CI é uma parte destacada da 
avaliação proposta pelo SINAES. Sua escola de notas varia de 1 a 5. Em 2013, após criteriosa 
avaliação por 3 especialistas do MEC, o UGB obteve o CI: 4, o que o colocou como a instituição 
privada com o melhor CI da região.
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PRÓ-REITORIA  ACADÊMICA – PROAC
 É a instância do UGB responsável por planejar, coordenar e acompanhar todas as 
atividades do ensino dos cursos de graduação de forma articulada com outras instâncias da 
IES.

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Formando Profi ssionais críticos e comprometidos com a Responsabilidade Social
 
 As ações pedagógicas do UGB visam à preparação de profi ssionais interessados 
na melhoria dos índices de desempenho econômico e social da região de abrangência e de 
intervenção do UGB, com refl exos claros na melhoria das condições de vida. Os currículos 
dos cursos estão comprometidos com o desenvolvimento de habilidades e competências 
relacionadas à observação apurada e compreensão da sociedade em que se insere.

 O corpo docente dos cursos oferecidos se caracteriza pela titulação elevada e alta 
capacidade pedagógica, estando plenamente habilitado a transmissão do saber e sua aplicação, 
conduzindo o processo ensino aprendizagem de modo a dotar os estudos dos conceitos 
e técnicas fundamentais para a formação profi ssional. O corpo docente é periodicamente 
avaliado pelos estudantes, o que permite o acompanhamento do desenvolvimento de cada 
disciplina.

 Os currículos dos cursos estão comprometidos com o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à observação apurada e compreensão da sociedade em que se insere.
 
 O corpo docente dos cursos oferecidos possui titulação elevada e grande habilidade 
pedagógica. Assim, conduzem o processo ensino aprendizagem com efi cácia. Os estudantes 
se apropriam dos conceitos e técnicas de sua formação profi ssional o que pode ser confi rmado 
nos excelentes índices de empregabilidade e resultado de avaliações ofi ciais como o ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).
 
 OS INSTITUTOS: A PROAC coordena 4 Institutos, estes congregam os cursos 
(graduação e graduação tecnológica) afi ns nas diversas áreas do conhecimento.



1818

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA  TERRA E 
ENGENHARIAS – ICETE

Criado pela Resolução CONSU 
nº 005/2006, o curso propõe 
a formação de um profi ssional 
atuante no campo de saber das 
questões sócios ambientais. 
Com um currículo multidisciplinar, 
abrange conhecimentos da área de 
Exatas, Biológicas e Sociais, além 
de Matemática, Física, Química, 
Estatística, Direito e Engenharia

Titulação: Bacharelado em 
Engenharia Ambiental e Sanitária

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres

Visa formar o profi ssional com 
capacidade para atuar na esfera 
de projetos, consultorias ou na 
execução de obras (construção de 
edifícios, pontes, viadutos, estradas 
e transportes, hidrelétricas), bem 
como desenvolver atividades de 
planejamento e administração de 
empreendimentos do setor.

Titulação: Bacharelado em 
Engenharia Civil

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres

Curso de Engenharia Civil

Curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária
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O curso está inserido no cenário 
vigente de atuação das organizações 
e caracteriza-se pelo processo de 
internacionalização e globalização 
da economia, com graus crescentes 
de competitividade. Assim, o 
binômio Produtividade e Qualidade, 
que historicamente sempre foram 
elementos fundamentais de interesse 
e estudo da Engenharia de Produção, 
tornaram-se agora uma necessidade 
competitiva de interesse global não 
apenas de organizações, mas também 
de inúmeras nações.

Titulação: Bacharelado em Engenharia 
de Produção

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres

O Curso de Engenharia Mecânica se ocupa do 
desenvolvimento, do projeto, da construção e da 
manutenção de máquinas e equipamentos. O 
Curso tem como destaque orientações tecnológicas 
nas áreas de fabricação e projeto de sistemas 
industriais, associado ao desenvolvimento de sólido 
perfi l gerencial, através do ensino e aplicações de 
técnicas das áreas de gerencia de empreendimentos, 
qualidade, estudos de viabilidade industrial  e meio 
ambiente.

Titulação: Bacharelado em Engenharia Mecânica
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres

Curso de Engenharia de Produção

Curso de Engenharia Mecânica
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE   -  ICS 

Curso de Biomedicina
O Curso de Bacharelado em Biomedicina proporciona ao aluno 
domínio de conteúdos relacionados com todo o processo 
saúde e doença do cidadão, da família e da comunidade, 
integrado à realidade epidemiológica e profi ssional. As áreas 
do conhecimento propostas levam em conta a formação global 
do profi ssional tanto técnico-científi ca quanto comportamental 
e são desenvolvidas dentro de um ciclo que estabelece os 
padrões de organização do ser humano seguindo-se de uma 
visão articulada do estudo da saúde, da doença e da interação 
do homem com o meio ambiente

Titulação: Bacharelado em Biomedicina

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres
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Curso de Ciências Biológicas

O curso é reconhecido pelo Decreto 81.282/78 e objetiva formar o professor pesquisador, 
proporcionando o estudo das funções e atividades biológicas dos organismos vivos e 
microrganismos, considerando as causas e manifestações de distúrbios que possam gerar 
danos à saúde. Investiga a natureza e a adaptação do homem ao meio ambiente, associando 
os conhecimentos biológicos aos sociais, econômicos e culturais. 

Titulação: Licenciatura em Ciências Biológicas

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO - ISE
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Na área de Educação Física o UGB oferece o curso de Licenciatura e Bacharelado. O licenciado 
em Educação Física poderá atuar como professor nas escolas de educação básica e o bacharel 
poderá atuar em academias, empresas, clínicas, hospitais com treinamento desportivo e 
personal traine.
Em ambos os cursos há uma preocupação em articular saúde e educação com uma visão 
holística do homem em seus aspectos biológicos, emocionais e sociais.

Titulação: Licenciatura em Educação Física
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 06 semestres

Titulação: Bacharelado em Educação Física
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

Curso de Educação Física
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Curso de História
O curso foi autorizado pela Resolução CONSU n° 011/2005. O Curso de História fornece 
ao aluno o domínio da natureza do conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua 
produção e difusão, preparando-o para suprir demandas sociais específicas e articular a cultura 
geral e as particularidades culturais da comunidade em que atuará. O curso capacita, ainda, 
para trabalhar com a memória histórica e política e para dominar diferentes concepções de 
metodologias utilizadas na História que dizem respeito à construção de categorias para a 
investigação, análise e interpretação das relações sóciohistóricas.

Titulação: Licenciatura em História

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

22
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Curso de Letras
O curso foi reconhecido 
pelo Decreto n° 81.282/78.  
Forma profissionais Inter 
culturalmente competentes, 
possibilitando uma reflexão 
crítica sobre os principais 
temas e questões relativas 
aos estudos linguísticos 
e literários. A partir da 
análise da estrutura da 
língua, os acadêmicos de 
letras se comprometem 
com a produção cultural e 
acadêmica concernente ao 
desenvolvimento intelectual 
da sociedade brasileira. Além 
disso, o curso de Letras 
UGB habilita os estudantes 
em uma língua estrangeira 
moderna (Inglês), o que 
amplia a compreensão da 
comunicação humana.

Titulação: Licenciatura em 
Letras

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres
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Curso de Matemática
O curso foi reconhecido pelo Decreto n° 81.282/78. Tem como objetivo formar o professor 
que irá atuar em instituições de Ensino Fundamental e Médio. As disciplinas específicas do 
curso possibilitam uma base sólida de 
conteúdos matemáticos, que aliadas aos 
conhecimentos didáticos pedagógicos 
ministrados, permitem uma prática 
pedagógica transformadora.

Titulação: Licenciatura em Matemática

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres
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Curso de Pedagogia

O curso foi reconhecido pelo Decreto nº 81.282/78. No curso de pedagogia é constituída a 
identidade do pedagogo como profissional inovador e criativo capaz de analisar, compreender 
e lidar com as mudanças na vida social e suas implicações, no sistema educacional. Assim, 
o curso de Pedagogia do UGB, tem como principal objetivo formar o aluno para atuar como 
professor e/ou gestor nos espaços escolares e não escolares, capacitando-o para entender a 
realidade, criticá-la e transformá-la.

Titulação: Licenciatura em Pedagogia

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - ICSH
Curso de Administração

O curso de Administração, foi criado em 2000 e 
reconhecido através da Portaria MEC n° 3.442, 
de 6 de dezembro de 2004. Proporciona aos 
alunos domínio de conteúdos fundamentais 
de teoria e prática administrativas, para 
uma visão crítica das organizações, da 
sociedade e da profissão, dando-lhes uma 
formação intelectual, cultural e tecnológica 
para o desempenho de funções e cargos nas 
empresas públicas e privadas e nas demais 
organizações onde sua ação seja necessária

Titulação: Bacharelado em Administração

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

Curso de Arquitetura e Urbanismo
O curso de Arquitetura e Urbanismo é 
reconhecido pelo Decreto 71338/72, tem na 
sua proposta pedagógica formar o arquiteto 
que projeta e organiza espaços internos e 
externos, de acordo com a funcionalidade, 
a estética e o conforto. Planeja construções, 
reformas e ambientes, além de projetar 
objetos, escolher materiais, gerenciar os 
custos e acompanhar a obra. Deve conhecer 
os problemas habitacionais e dos serviços 
urbanos, os desequilíbrios do sistema 
econômico e a deterioração do meio ambiente.

Titulação: Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres
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Reconhecido pela Portaria n° 899, de 
19 de dezembro de 2008. O curso de 
Direito forma bacharéis em Direito, 
voltados para os problemas sociais, 
tendo em vista a realidade atual, quer no 
campo da advocacia, quer no exercício 
de várias funções públicas, ao lado de 
outras atividades como a magistratura, 
o ministério público, a carreira policial, o 
magistério jurídico e a diplomacia. Além 
disso, enfatiza setores do Direito de 
notável importância na atividade social.

Titulação: Bacharelado em Direito

Turnos: Manhã/Noite
Regime: Semestral
Duração: 10 semestres

Curso de Direito 
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O curso de Serviço Social autorizado 
pela Resolução CONSU 012/2006 
e reconhecido pela Portaria MEC nº 
21/2012, visa à formação de assistentes 
sociais que, através de sua ação 
profissional, venham a contribuir para que 
as camadas pauperizadas da população 
tenham acesso aos serviços sociais 
básicos (educação, saúde, habitação etc.)

Titulação: Bacharelado em Serviço Social
Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

Reconhecido pela Portaria MEC 92/2012, o curso 
é interdisciplinar e oferece uma sólida formação 
em Computação, Ciências Administrativas e 
Ciências da Informação, além de outras inter-
relações, do desenvolvimento de sistemas de 
informação às aplicações da Tecnologia de 
Informação e sua integração no contexto das 
organizações. A formação dos alunos inclui 
também o desenvolvimento de competências e 
habilidades de comunicação, relacionamento, 
organização de trabalhos em grupo e em equipes 
multidisciplinares.

Bacharelado em Sistemas de Informação

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 08 semestres

Curso de Serviço Social

Curso de Sistemas de Informação
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Curso de  Logística Integrada
O curso tem por objetivo atualizar, capacitar e 
instrumentalizar profissionais da área, dando-
lhes uma visão flexível e integrada de todo 
o sistema logístico, incluindo manutenção 
de estoques, processamento de pedidos, 
armazenamento, manuseio e transporte

Diploma: Tecnólogo em Gestão de Logística 
Integrada

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 05 semestres

CURSOS SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Os cursos superiores do UGB têm duração média de dois anos e meio (cinco 

semestres) e fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia (MEC).

Reconhecido pela Portaria MEC 126/2011, 
Formar profissionais altamente capacitados na 
gestão de pessoas, em seus vários graus, com 
o objetivo de agregar valor sustentável para as 
empresas.

Diploma: Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos

Turno: Noturno
Regime: Semestral
Duração: 05 semestres

Curso de Gestão de Recursos Humanos
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PESQUISA E EXTENSÃO – PROPPEX 

É responsável pela gestão das políticas, 
atividades e ações relacionadas à Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão. É 
responsável também em fazer a relação 
externa com as agências nacionais de fomento 
à pesquisa, para o desenvolvimento da Ciência 
e Tecnologia.

A     Pós-Graduação articula, essencialmente, 
o ensino e a pesquisa – atividades 
imprescindíveis no espaço universitário - 
efetivando a formação de conhecedores e 
a produção de conhecimento.
Quem deseja se manter atualizado e 
competitivo no mercado de trabalho, ao 
concluir um curso de graduação o melhor é 
ingressar em um curso de especialização 
para se qualificar e atualizar, além de 
estabelecer um excelente canal de 
networking.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
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Os cursos de Pós-Graduação 
do UGB contam com corpo 
docente altamente especializado 
constituído por Doutores, Mestres 
e Especialistas com comprovada 
atuação no mercado de trabalho.
Com localização privilegiada, nos 
três campi, possui infraestrutura 
moderna, com salas e laboratórios 
específicos equipados para 
atender às metodologias exigidas 
por um mercado de trabalho 
dinâmico, criativo e ético.
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PESQUISA 

A Iniciação Científica é um instrumento 
que permite introduzir os alunos de 
graduação na pesquisa científica, 
sendo um instrumento de apoio 
teórico e metodológico à realização 
de um projeto que contribua para a 
formação profissional do graduando. 
Tem a finalidade de despertar vocação 
científica e incentivar talentos potenciais 
entre estudantes de graduação 
universitária, mediante participação 
em projeto de pesquisa, orientados por 
pesquisador qualificado. O PIC conta 
com Bolsa de Pesquisa Institucional e 
Bolsa de Iniciação Científica para aluno, 
além de bolsa de Iniciação de agências 
de fomento.

Em 2013 ampliamos o Programa com a criação do PIC Júnior – Programa de Iniciação 
Científica Júnior para alunos do Ensino Fundamental (9ª série) e Ensino Médio. 

Impacto da Iniciação Científica para a Universidade
* Forte relacionamento com o meio em que está inserida
* Identifica vocações do estudante participante da IC
* Provoca sentimentos de fidelidade entre o aluno e a universidade
* Formação de recursos humanos capacitados para contribuir ao processo de
  desenvolvimento do país
* Favorece ponte entre a graduação e pós-graduação
* Enriquece o currículo acadêmico do estudante

ALUNOS APRENDEM A FAZER PESQUISA ATRAVÉS DO PROGRAMA
 DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC 
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A Pesquisa no UGB já está 
totalmente institucionalizada, 
tendo um grupo de 
Professores Doutores com 
expressiva representação 
junto às agências de fomento. 
Nos últimos 10 meses mais de 
20 Projetos de Pesquisa foram 
aprovados por instituições 
de fomento, com Captação 
de Recursos de mais de R$ 
750.000,00, para material 
permanente, custeio e bolsas 
de Iniciação Científica e 
Iniciação Tecnológica. 
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JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  -  JORNIC 
A JORNIC do UGB é considerada 
um espaço privilegiado de troca 
de experiências e debates para a 
comunidade acadêmica e os amantes 
do saber. Um dos objetivos deste evento 
é o incentivo ao debate científico para 
alunos e professores na apresentação 
de idéias sobre diversos assuntos 
relacionados com os cursos ministrados 
nesta IES. A jornada científica constitui 
ainda um marco histórico para todos que 
emprestam a sua dedicação, capacidade 
e meios para a edificação e bom 
funcionamento da IES. Em 2013, 2014 e 
2015 a JORNIC contou com o apoio da 
Fundação Carlos Chagas de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – 
FAPERJ.
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Abertura da IX JORNIC 2014
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EXTENSÃO 
 A Extensão é considerada atividade nobre dentro de uma IES. Se caracteriza pela 
interação sistematizada entre a universidade e a comunidade com o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de ações e ou projetos por meio dos Programas de Extensão.
 O UGB, por meio da PROPPEX, desenvolve os seguintes Programas de Extensão:

PROGRAMA UGB CULTURAL, com ação e/ou atividade composta de:
 * Arte, Educação e Cidadania: desenvolvido no Centro Cultural Aracy Carvalho Di 

Biase – aulas de dança, teatro, capoeira, hidroginástica, informática, futsal, violão, 
natação e pintura.

 *Projeto Gente da Arte: Coral do UGB
 *Projeto Cineclube UGB
 *Aula de Pintura

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, com ação e/ou atividade composta de:
 *Projeto Biblioteca Aberta (nas três unidades)
 *Projeto Pedagogia Hospitalar no Hospital Vita de Volta Redonda, com atividades 

para crianças e adolescentes hospitalizados
 *Projeto Ponte para Novos Horizontes em parceria com o Rotary Club de Volta 

Redonda Norte e a SMAC-Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta 
Redonda: aulas de inglês e redação para alunos do PRÓ JOVEM

 *Participação desde 2007 no Projeto Dia da Responsabilidade Social promovido 
pela ABMES

 *Projeto Inglês para alunos do Curso de Hotelaria da Fundação CSN

PROGRAMA DE ATENCÃO À TERCEIRA IDADE, com ação e/ou atividade composta de:
*Curso de Informática
*Atividades Diversas no Centro Cultural Aracy Carvalho Di Biase

PROGRAMAS ACADÊMICOS
*Programa de iniciação Científica – PIC
*Cursos de Extensão
*Cursos de Férias
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 Com o Centro Cultural Aracy Carvalho Di Biase, o UGB/FERP inaugurou uma nova fase de 
sua história, gerando oportunidades de lazer e educação para a população da região.
 Numa região de suma importância para a história política e econômica do Brasil é relevante que 
haja um local de valorização de temas e personagens regionais, de seu passado, desdobramentos 
presentes e possibilidades futuras por meio da educação, lazer e cidadania.
 A missão do Centro Cultural é promover o fortalecimento da identidade cultural e cidadania 
na região Sul Fluminense. Para esses fins, as principais tarefas são estimular a criação artístico-
cultural local, promovendo atividades que integrem as diversas áreas do conhecimento, assim como 
desenvolver experiências conjuntas com a comunidade.

CENTRO CULTURAL ARACY CARVALHO DI BIASE
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 Visa, também, proporcionar a todos mais conhecimento e opções de cultura, lazer e 
entretenimento, preenchendo uma grande carência dos moradores da região.
 Para a realização de tais finalidades conta com uma ótima infraestrutura englobando: 
Teatro, Cinema, Galeria de Artes, Memorial Geraldo Di Biase, Bistrô UGB, Auditório e Sala de 
Dança.
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Programa de 
Responsabilidade Social  

-  Projeto Biblioteca Aberta (todos 
os Campi). 

-  Projeto Pedagogia Hospitalar 
do curso de Pedagogia, no 
Hospital Vita de Volta Redonda, 
com atividades para crianças e 
adolescentes hospitalizados.

-  Projeto Social, Educação e 
Cidadania: Práticas Interventivas 
junto à Comunidade Escolar. 
Atendimento na comunidade 
escolar (profissionais e família de 
alunos das Escolas Municipais dos 
bairros São Francisco e Varginha, 
em Valença-RJ).

EXTENSÃO
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Programa de 
Atenção a 

Terceira Idade  
-  Projeto de 
Assistência Jurídica 
em parceria com 
a Associação de  
Aposentados de Volta 
Redonda;
-  Curso de 
Informática para 
Terceira Idade;
-  Oficina Memória, 
Literatura e Arte na 
Terceira Idade ;
-  Projeto de 
Extensão Diversão 
e Arte: alternativas 
de inclusão para 
a Terceira Idade, 
realizado pelo curso 
de Serviço Social 
(Campus Barra do 
Piraí) ;

Programa de Direitos Humanos 
Projeto Cinema em parceria com a Casa de 

Custódia de Volta Redonda/curso de Direito
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-  Projeto Ponte para Novos Horizontes 
em parceria com o Rotary Club de Volta 
Redonda – Oeste – curso de Inglês para 
jovens e adultos no Bairro Vila Brasília – 
Volta Redonda.

-  Ação Social UGB, desde 2007 o 
UGB promove atividades extramuros 
que permitem aos acadêmicos a 
inserção na comunidade repassando os 
conhecimentos adquiridos em sala de 
aula.
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PROGRAMAS ACADÊMICOS 

-  Programa de Iniciação Científica - PIC
-  Cursos de Extensão nas diversas áreas 
do conhecimento.
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PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA - PROAD
 Responsável pela supervisão e coordenação das atividades administrativas do Centro 
Universitário.
 O UGB dispõe de auditórios e salas de reuniões, modernas e com infraestrutura para 
apoiar os eventos da instituição e eventos externos.
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LABORATÓRIOS
O UGB conta com Complexos

 Laboratoriais em cada campus.

Dentre eles estão: 

-  Laboratório de Geologia e
   cartografia, 

-  Centro Biológico, 

-  Laboratório de Línguas, 

-  Laboratório de Física, 

-  Brinquedoteca, 

-  Laboratórios de Informática, 

-  Laboratório de CAD,

-  Laboratório de Conforto 
   Ambiental, 

-  Laboratório de Plástica,

-  Laboratório de Topografia, 

-  Laboratório de Materiais de
   Construção, 

-  Núcleo de Prática Jurídica,

-  Empresa Júnior Consultoria (FERP JR),
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-  Avaliação Funcional, 

-  Academia de Musculação,

-  Complexo Esportivo, 

-  Sala de Esterilização, 

-  Laboratório de Microscopia e

-  Laboratório Multidisciplinar.
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BIBLIOTECAS
As Bibliotecas do UGB têm como 
Missão: Viabilizar o acesso à 
informação de forma democrática 
e participativa, disseminando-a 
nos diferentes suportes nos 
quais possa estar contida, além 
de acompanhar a dinâmica do 
conhecimento, contribuindo 
assim, com a formação de seus 
leitores.

Contam com os seguintes 
serviços: Internet com acesso 
gratuito; Scanner; Videoteca 
com aparelhos para VHS e DVD; 
Visita Orientada; Laboratório 
de Digitação; Atendimento à 
comunidade interna; 
Além do atendimento de rotina: 
consulta, empréstimo domiciliar e 
reserva de obras.
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Centro de Estudos e Práticas Jurídicas Affonso José Soares – NPJ

Inaugurado em 1º de fevereiro de 2007 para orientar a formação prática dos alunos do curso de 
direito, presta assistência jurídica gratuita à comunidade de volta redonda, nas áreas criminal, 
cível, trabalhista e previdenciária, com atendimento de:
 * Mediação
 * Conciliação
 * Arbitragem
 * Aconselhamento
 * Pareceres
 * Propositura de Ação

45
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COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO UGB
 O Centro Universitário Geraldo Di Biase com uma tradição de mais de 45 anos no 
setor educacional, criou em 1992, como um autêntico laboratório experimental de caráter 
eminentemente didático pedagógico, onde modernas teorias de ensino aprendizagem servem 
de inspiração para toda a proposta pedagógica utilizada, seu Colégio de Aplicação – CAP. 
 Ele oferece ensino de qualidade com um corpo docente formado por mestres e 
especialistas, além da utilização de toda a estrutura do centro Universitário. A proposta 
pedagógica do CAP consiste numa visão holística, procurando desenvolver no educando 
todas as suas potencialidades. Através de um currículo e situações de ensino organizados, 
são realizadas atividades e diversas experiências de aprendizagem com um grande valor 
educativo. 
 O CAP educa pessoas para serem capazes de construir sua própria visão de mundo, 
articular um projeto de vida autônomo que se relaciona harmonicamente com os outros e 
usar o conhecimento como um instrumento para o desenvolvimento de suas capacidades. 
Valorização da vida, ética, autoestima, competências e habilidades são premissas de nossa 
proposta educativa. 
 Para a realização de tais finalidades, possui uma infraestrutura que conta com: 
Laboratório de Biologia e Química, Laboratórios de Informática, Laboratório de Matemática e 
Física, Biblioteca, Sala de Estimulação, Sala de Leitura, Sala de Artes Plásticas, Auditórios, 
Quadra Poliesportiva e Parquinho. 



56



57

FERP / UGB
 Com o objetivo de divulgar a produção científi ca e acadêmica do Centro Universitário 

Geraldo Di Biase – UGB, foi efetivada a Editora FERP/UGB que iniciou suas atividades em 

2012. Sua criação coloca o Centro Universitário Geraldo Di Biase ao lado das congêneres que 

têm incentivado e contribuído para a difusão do conhecimento e da cultura, estreitando assim 

a relação universidade sociedade.

Publicações:

* Memórias – 45 anos da Fundação 

Educacional Rosemar Pimentel 

(novembro 2012).

* Centro Cultural Aracy Carvalho Di 

Biase – Cultura e Cidadania no Sul 

Fluminense (abril 2013).

* Manual de padronização e 

normalização de Trabalhos Acadêmicos 

do UGB (maio 2013).

* A inscrição do Movimento Moderno no 

Patrimônio Urbanístico e Arquitetônico 

de Volta Redonda - MOMOVR (março 

de 2014).
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      O UGB HOJE:

* Reconhecido como o melhor Centro Universitário da região, com nota 4 no Conceito 
Institucional MEC 

* Cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação com corpo docente 
altamente qualificado 

* Mia de 6000 alunos distribuídos em três campi e em diversos cursos de graduação
* Corpo Docente altamente qualificado formado por Mestres e Doutores
* Pesquisa Institucionalizada com grupo de professores doutores com expressiva 

representação junto às agências de fomento, com captação, nos últimos 10 meses, de 
aproximadamente meio milhão de reais

* Programa de iniciação Científica – PIC, com 40 projetos anuais, cerca de 45 professores 
orientadores e de 150 alunos, Com Bolsa de Pesquisa Institucional e Bolsa de Iniciação 
Científica para aluno, além de bolsa de Iniciação Cientifica da FAPERJ

* Diversos Projetos de Pesquisa apoiados por Instituições Oficiais de Fomento
* Programa de Iniciação Científica Júnior – PIC Júnior, criando a cultura da pesquisa em 

jovens do Colégio de Aplicação do UGB – CAP
* Jornada de Iniciação Científica – JORNIC, na sua nona edição, é o maior evento acadêmico 

do UGB, com patrocínio da FAPERJ desde 2013
* Programas de Extensão, com destaques para os programas sociais desenvolvidos no 

Centro Cultural Aracy carvalho Di Biase e em Volta Redonda com os cursos de Direito, 
Pedagogia e Serviço Social

* Cineclube UGB, com exibição de mostras de filmes que proporcionam rico debate junto à 
comunidade acadêmica e comunidade externa

* Coral UGB, formado por professores, alunos e colaboradores e comunidade, expressam 
por meio da música a cultura universal

* Editoria FERP/UGB, com quatro publicações e duas no prelo
* PIBID - que é o Programa de Qualificação e incentivo à Docência em que nossos alunos 

e professores das licenciaturas recebem bolsas da CAPES para estudar. 
* PRONATEC/MEC – com mais de 800 alunos em Cursos Técnicos 
* CPA – Comissão Própria de Avaliação 
* GAP – Grupo de Apoio Pedagógico (orientação pedagógica aos professores)
* PAE – Programa de Assistência Educacional (bolsas Institucional)
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http://www.ugb.edu.br/

Unidades

Barra do Piraí
Rodovia Benjamin Ielpo, Km 11 
Estrada Barra do Piraí – Valença
Barra do Piraí, RJ, 27101-090
Tel: (24) 2447-4700 

Volta Redonda
Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81
Aterrado, Volta Redonda, RJ, 27213-080
Tel: (24) 3345-1700 

Nova Iguaçu
Rua Antenor de Moura Raunheitti, 152
Luz, Nova Iguaçu, RJ, 26260-050
Tel: (21) 2657-9150 



60

FERP / UGB




