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CENTENÁRIO DA UFRJ 
 
Há 100 anos, nesse mesmo dia de 7 de setembro, era 

criada a sua universidade, a instituição na qual você se 

formou e lhe abriu as portas para a sua vida profissional. 

Começou com a denominação de Universidade do Rio 

de Janeiro, URJ, então instituída pelo Decreto 14.343, e 

constituindo-se pela Escola Polytechnica e as Faculdades 

de Medicina e de Direito do Rio de Janeiro.  

Começou de maneira tímida, cada instituição 

mantendo-se no seu local de origem, dispersas pelo centro 

da cidade do Rio de Janeiro. O próprio local ocupado pela 

Reitoria era um espaço que, no dizer do Magnífico Reitor 

Pedro Calmon, “um escasso andar de edifício na esquina 

da rua Uruguaiana com a do Ouvidor”  

Em 1937 a URJ teve o seu nome alterado para 

Universidade do Brasil, UB, e em 1965, passou a ser 

denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

UFRJ. 

Se seu início foi restrito aos três cursos de graduação 

em engenharia, medicina e direito, atualmente a UFRJ é 

um orgulho para toda a nação brasileira. Sempre 

superando enormes dificuldades, tanto de ordem política e, 

principalmente, de caráter financeiro hoje a UFRJ cresceu, 

se adensou e expandiu sob inúmeros aspectos, na sua 

administração, na pesquisa, na produção acadêmica, em 

suas ações de extensão, tendo uma quantidade significativa 

de cursos e laboratórios, graduando gerações e mais 

gerações de jovens, titulando inúmeros mestres e doutores, 

enfim cumprindo o seu papel institucional de formar 

cidadãos para o Brasil. 

Seus campi se espraiaram, suas unidades acadêmicas 

atingiram espaços distantes daqueles iniciais que se 

restringiam à Cidade Universitária e Praia Vermelha
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interiorizando diversas áreas do saber nos Municípios de 

Macaé e Duque de Caxias. 

Para esse ano do centenário a instituição ofereceu 9.421 

vagas para seus 148 cursos de graduação, nas suas 30 

unidades e 29 órgãos suplementares. Em 2019 foram 

ofertados 130 cursos de mestrado  e 94 de doutorado. 

Esses dados mostram a resposta que a UFRJ dá à crescente 

demanda da sociedade brasileira.  

Sua excelência permeia por todas as atividades, de 

ensino, pesquisa e extensão. 
 

 
A instituição apresenta um corpo docente e técnico-

administrativo altamente qualificado e titulado. O número 

de professores ultrapassa a 4.000. Cerca de 9 mil técnico-

administrativos atuam nas diversas instâncias da 

administração acadêmica, nas atividades dos 1.456 

laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, nas 09 

unidades hospitalares, nos serviços das 45 bibliotecas 

especializadas nas diversas áreas do saber. Com isso, o 

contingente total da instituição está acima de 80 mil 

pessoas. 

Nos dias de hoje, anualmente a UFRJ forma mais de 

5.000 profissionais, graduando-os nas diversas áreas do 

saber. No nível de pós-graduação, titulam-se cerca de 

3.000 mestres e doutores. 

São em torno de 67 mil estudantes de graduação e pós-

graduação, sem contar os alunos atendidos pelo Colégio 

de Aplicação, que oferece ensino da creche ao ensino 

médio. 

Enfim, essa é a realidade da sua Universidade: a 

Universidade do Brasil. Orgulhe-se da sua UB ou UFRJ. 

Ela tem orgulho de você fazer parte da construção dessa 

história. Lembremo-nos das palavras de Pedro Calmon: 
 

“Alteio a palavra, que desejamos seja ouvida por toda gente, na 

amplitude deste País por onde os nossos antigos alunos semeiam a 

cultura e a habilitação: do Brasil sim, pela condição de estuário, que 

recolhe os afluentes da população, e pela história da Universidade 

indissoluvelmente presa aos destinos da Pátria. Para os que a amam e 

servem, para os que nela hauriram o conhecimento e ensaiaram a 

convivência; a tiveram como segundo lar; para os que souberam aqui 

adquirir a verdade ou se habituaram a divulgá-la; professores e 

discípulos; para o compromisso contraído com as gerações e a pontual 

obrigação de esclarecê-las; para nós, que nos iluminamos com o seu 

esplendor e compartimos o seu passado, para quantos a almejam 

crescente, moderna, útil e exemplar, Universidade – do Brasil!” 
 

As comemorações serão virtuais, por razões óbvias. 

Você poderá assisti-las pelos seguintes links: 

Hoje, dia 7 de setembro, a partir das 17:00 horas: 

https://youtu.be/YbJxzbg930Y 

Amanhã, dia 8 de setembro, a partir das 09:40 horas: 

https://youtu.be/1bo4tSBv8BUE 

 

PARABÉNS À UFRJ! 

http://www.a3p.poli.ufrj.br/
https://youtu.be/YbJxzbg930Y
https://youtu.be/1bo4tSBv8BUE

