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A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) foi criada pela Portaria nº 282, de 12 de 

janeiro de 2021, publicada no Boletim da UFRJ nº 3, de 21 de janeiro de 2021, com as seguintes 

atribuições:

I. propor diretrizes e orientações para nortear a gestão e o cadastro dos bens móveis e imóveis utilizados pelos 

diversos órgãos da UFRJ, e elaborar normas e procedimentos, buscando, sempre que possível, a padronização 

da gestão do acervo patrimonial;

II. mapear e descrever os processos relativos à área de gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, incluindo a 

gestão de outorgas de uso de imóveis e a utilização de imóveis de terceiros;

III. acompanhar o processo de planejamento quando este envolver atividades que se relacionam ao patrimônio 

móvel e imóvel da UFRJ;

IV. estabelecer políticas de gestão relativas ao cadastro e ao tombamento de bens móveis, controle, 

movimentação e desfazimento, em apoio às unidades da UFRJ;

V. propor modelos de avaliação para o desempenho da área de patrimônio, aplicá-los e apresentá-los aos órgãos 

superiores;

VI. propor modelos de relatórios de gestão e formas de coleta dos dados gerenciais; e

VII. propor temas para capacitação da área.
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Diretrizes para os encontros virtuais:
➔ Duração dos encontros: 1h30min

➔ Frequência: toda última quinta-feira do mês (a partir de março de 2021)

➔ Microfones: manter áudios desligados enquanto alguém estiver falando 

➔ Falas: antes de falar ou intervir em uma fala, o participante deverá inscrever-se no chat da 

reunião e aguardar a sua vez

➔ Inscrições para futuros encontros: (1) quem já participou do 1º encontro, basta acessar o 

link enviado por e-mail sempre antes da data da reunião e (2) quem não participou da 1ª 

reunião, é só preencher o formulário disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkMxPJ-FUpxv8Tf4ZjVsFnl3EjPXTisySkJgZNVA5cSP4

yA/viewform?usp=sf_link

Ou acessar: https://gestao.ufrj.br/index.php/camara-tecnica-de-administracao-patrimonial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkMxPJ-FUpxv8Tf4ZjVsFnl3EjPXTisySkJgZNVA5cSP4yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkMxPJ-FUpxv8Tf4ZjVsFnl3EjPXTisySkJgZNVA5cSP4yA/viewform?usp=sf_link
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Superintendência-Geral de Patrimônio (SGP/PR6)
A Superintendência-Geral de Patrimônio foi criada em 2018 e abarca sob a sua 

estrutura a Divisão de Contratos Fundacionais, a Divisão de Gestão de Cessão de 

Uso e a Divisão de Gestão Patrimonial.

Incumbe à Superintendência-Geral de Patrimônio coordenar e supervisionar as 

atividades relacionadas à gestão do patrimônio da UFRJ.

Entre as suas competências, incluem-se as seguintes atribuições:
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1- a gestão do patrimônio imobiliário da UFRJ, o controle das outorgas de uso e o monitoramento das 

ocupações por terceiros;

2- a supervisão das atividades relacionadas à administração patrimonial de bens móveis, inclusive o 

tombamento de bens adquiridos ou recebidos em doação;

3- o apoio institucional às diversas instâncias acadêmicas e administrativas da UFRJ na gestão do 

acervo patrimonial, no controle da documentação e movimentação dos bens patrimoniados;

4- o assessoramento à comunidade acadêmica nos assuntos relacionados  à formalização e tramitação 

de acordos de parceria e de contratos  de prestação de serviços celebrados entre UFRJ e instituições 

públicas e privadas, com interveniência de fundações de apoio; e

5- a proposição de diretrizes e orientações normativas para nortear a gestão e o cadastro dos bens 

móveis e imóveis utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ.
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móveis e imóveis utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ.

Atribuições:Atribuições:
patrimônio imobiliário outorgas de uso

bens móveis

acordos de parceria contratos de prestação de servicos celebrados entre UFRJ e instituições

públicas e privadas, corn interveniência de fundações de apoio



Equipe da SGP:

Gabinete da Superintendência-Geral de Patrimônio

Superintendente-Geral: Taiana Fortunato Araújo

E-mail: taianafortunato@pr6.ufrj.br

 

Substituto Eventual: Artur Rivello de Moura Fortes

E-mail: arturfortes@pr6.ufrj.br

 

Assessor: Robson Correa Chaves

E-mail: robsoncchaves@pr6.ufrj.br

Mais informações:

https://gestao.ufrj.br/index.php/apresentacao

Equipe da SGP:

Gabinete da Superintendência-Geral de Patrimônio

Superintendente-Geral: Taiana Fortunato Araújo

E-mail: taianafortunato@pr6.ufrj.br

 

Substituto Eventual: Artur Rivello de Moura Fortes

E-mail: arturfortes@pr6.ufrj.br

 

Assessor: Robson Correa Chaves

E-mail: robsoncchaves@pr6.ufrj.br

Mais informações:

https://gestao.ufrj.br/index.php/apresentacao

Equipe da SGP:

Taiana Fortunato Araújo

Artur RiveIIo de Moura Fortes

Robson Correa Chaves

robsoncchaves@pró.ufrj.br

mailto:robsoncchaves@pr6.ufrj.br


Divisão de Contratos Fundacionais (DCF)
São  atividades desenvolvidas no âmbito da DCF:

O assessoramento à comunidade acadêmica nos assuntos relacionados à:

1- formalização e tramitação de acordos de parceria e de contratos de prestação 

de serviços celebrados entre UFRJ, fundações de apoio credenciadas e outros 

organismos, de forma a assegurar o cumprimento do objeto e a aplicação devida 

dos recursos alocados em conformidade à legislação pertinente, e 

2- Captação de doações de bens móveis oriundos de outros órgãos.
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Equipe da DCF:
Divisão de Contratos Fundacionais

Diretora: Ana Cristina Rito Nicolella

E-mail: fundacionais@pr6.ufrj.br e ananicolella@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Luã Braga de Oliveira

E-mail: luaoliveira@pr6.ufrj.br

Demais membros da equipe:

- Angelo Carneiro dos Santos

- Dionizio Augusto do Nascimento
- Felipe Santana Barroso

Mais informações:

https://gestao.ufrj.br/index.php/divisao-de-contratos-fundacionais
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Divisão de Gestão de Cessão de Uso (DGCU)

À Divisão de Gestão de Cessão de Uso compete promover e coordenar a gestão e a 

regularização do uso e da exploração de todos os bens imóveis integrantes do 

patrimônio da UFRJ passíveis de cessão a terceiros, bem como realizar o controle 

das cessões de imóveis pertencentes a outros órgãos e cedidos à Universidade.
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Equipe da DGCU:
Divisão de Gestão de Cessão de Uso

Diretor: Artur Rivello de Moura Fortes

E-mail: cessaodeuso@pr6.ufrj.br e arturfortes@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Gustavo de Souza Moura

E-mail: gustavomoura@pr6.ufrj.br

Demais membros da equipe:

- Alan Thomaz Sobrinho

- Diego Camargo Falcão

- Jean Martins Araújo

- Marcellus Caius Prata Meirelles

- Robson Correa Chaves

 

Mais informações:

https://gestao.ufrj.br/index.php/divisao-de-gestao-de-cessao-de-uso
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Equipe da DGCU (continuação):
Seção de Cobrança

Chefe: Gustavo de Souza Moura

E-mail: gustavomoura@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Marcellus Caius Prata Meirelles

E-mail: marcelluscaius@pr6.ufrj.br

- Equipe: Gustavo de Souza Moura e Marcellus Caius Prata Meirelles

Seção de Controle e Fiscalização

Chefe Interino: Robson Correa Chaves

E-mail: robsoncchaves@pr6.ufrj.br

- Equipe: Alan Thomaz Sobrinho, Diego Camargo Falcão e Jean Martins Araújo
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Divisão de Gestão Patrimonial (DGP)
São  atribuições da DGP: 

1- estabelecimento de normas para a administração patrimonial; 2- recebimento de documentação 

relativa ao ingresso, movimentação e alienação de bens móveis da Universidade; 3- cadastro, 

emissão e envio dos termos de responsabilidade de bens móveis aos setores competentes; 4- 

tombamento dos bens adquiridos com recursos próprios da Universidade e aqueles advindos de 

parcerias e projetos de órgãos de fomento (FAPERJ, CNPq, FINEP..); 5- controle e validação dos 

termos de responsabilidade de bens móveis; 6- recebimento, armazenamento e entrega de bens; 7- 

retirada dos bens inservíveis; 8- promoção de editais de doação e outras formas de alienação de 

forma integrada com outros setores da UFRJ; 9- lançamentos no SIAFI relacionados aos bens 

patrimoniais nas respectivas contas contábeis; 10- promoção de treinamentos/cursos de 

capacitação dos agentes de patrimônio das diversas unidades gestoras, bem como 

reunião/encontros com os agentes visando alinhar as diretrizes para que sejam estabelecidos planos 

de ação concomitantes em função das constantes alterações na legislação normativa e avanços 

tecnológicos; e 11- emissão e controle dos termos de acautelamento.
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Equipe da DGP:
Divisão de Gestão Patrimonial

Diretora: Viviane de Jesus Piziolo

E-mail: dgp@pr6.ufrj.br e piziolo@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Leonardo Jamir Rocha dos Santos

E-mail: leojamir@pr6.ufrj.br

 

Demais membros da equipe: 

- Egildo Petrungaro 

- Felipe da Silva de Araujo H

- Hilem Moises de Souza Rodrigues

- Jaira Cristina de Araujo Felix 

- Jorbel Ferreira Mouta 

- Paulo Henrique Rainha de Oliveira 

- Paulo Rogério Oliveira da Silva 

- Walmir Coutinho da Silva
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Equipe da DGP (continuação):
Depósito de Bens Móveis

Chefe: Walmir Coutinho da Silva

E-mail: walmir@pr6.ufrj.br

Seção de Análise e Conciliação

Chefe: Jaira Cristina de Araújo Félix 

E-mail: cristinafelix@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Leonardo Jamir Rocha dos Santos

E-mail: leojamir@pr6.ufrj.br

 

Mais informações:
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Equipe da DGP (continuação 2):
Seção de Bens Imóveis

Chefe: Jorbel Ferreira Mouta

E-mail: jorbel@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Felipe da Silva de Araújo

E-mail: felipearaujo@pr6.ufrj.br

Seção de Cadastro e Tombamento (Bens Móveis)

Chefe: Hilem Moisés de Souza Rorigues

E-mail: hilem@pr6.ufrj.br

Substituto Eventual: Paulo Henrique Rainha de Oliveira

E-mail: paulooliveira@pr6.ufrj.br

 

Demais membros da equipe: 

- Egildo Petrungaro 

- Paulo Rogério Oliveira da Silva
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Chegamos ao fim desta breve apresentação, acreditando ter contribuído para a sua compreensão 

acerca da Câmara Técnica de Administração Patrimonial e da estrutura da Superintendência-Geral de 

Patrimônio.

Não hesite em nos contactar pelo endereço: ct-ap@pr6.ufrj.br

Até o próximo encontro. Muita saúde para todos e continuem se cuidando!

Equipe da Superintendência-Geral de Patrimônio, da Pró-Reitoria de Gestão e Governança.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2021.

Mais informações em:

https://gestao.ufrj.br/index.php/camara-tecnica-de-administracao-patrimonial
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