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Foto desta página: Andrea Samaritani

Foto da capa: quadro de Enrico Serra que representa o glosador Irnerio, capa da monografia “Bononia docet” para o 
oitavo centenário do Studium bolognese (1888). 
Arquivo histórico, Universidade de Bolonha
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Archiginnasio, sede do antigo Studium Bolognese. Teatro anatômico.
Foto: Pier Paolo Zannoni, Arquivo histórico, Universidade de Bolonha
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1088 1158 1364 1561 1690
A UniversidAde 
(stUdiUm) de 
BolonhA foi criAdA 
pelos estUdAntes e 
pArA os estUdAntes 
e é A mAis AntigA 
UniversidAde do 
mUndo ocidentAl

AlUnos Bolonheses 
oBtiverAm do 
imperAdor 
frederico i 
BArBA-rUivA o 
reconhecimento dA 
liBertAs
scholAriUm

Ulisse AldrovAndi 
inAUgUroU A 
primeirA cátedrA de 
ciênciAs nAtUrAis

fUndAção dA 
AcAdemiA de ciênciAs

A UNIVERSIDADE

Além dA 
UniversidAde dos 
legistAs, foi criAdA 
A UniversidAde 
dos ArtistAs, isto 
é, dos filósofos e 
dos médicos e em 
1369 foi institUídA 
A fAcUldAde de 
teologiA 

Cortile d’Ercole, Palazzo Poggi
Foto: Salvatore Mirabella
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1888 1988 1993 1999 2012

ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE DEPARTAMENTOS

ÓRGÃOS AUXILIARES

ESCOLAS

Reitoria, o reitor é assessorado por 8 Vice-Reitores para os seguintes cargos 
e setores: vicário, para a sede de cesena forlì, ravenna e rimini; Balanço 
orçamentário, ensino, gestão de pessoal, relações internacionais, pesquisa 
e Assuntos estudantis
Senado Acadêmico é composto por 35 membros: reitor, 10 diretores de 
departamento, 15 professores e pesquisadores, 3 representantes do pessoal 
técnico-administrativo, 6 representantes dos alunos
Conselho Administrativo é composto por 11 membros: o reitor, 5 membros 
internos, 3 membros externos, 2 representantes de alunos
Conselho Fiscal é composto por 3 membros efetivos e 2 suplentes
Núcleo de avaliação é composto por 5 membros, dos quais 4 são externos
Diretor Geral

Arquitetura
Patrimônio cultural
Química «Giacomo Ciamician»
Química industrial «Toso Montanari»
Artes
Farmácia e Biotecnologia
Filologia clássica e Italianística
Filosofia e Comunicação
Física e Astronomia
Informática - Ciência e Engenharia da computação
Engenharia civil, química, ambiental e Engenharia de materiais
Engenharia de Energia elétrica e de informação «Guglielmo Marconi»
Engenharia industrial
Interpretação e Tradução
Línguas, Literaturas e Culturas modernas
Matemática
Medicina especialística, diagnóstica e experimental
Psicologia
Ciências Agrárias
Ciências de gestão empresarial
Ciências biológicas, geológicas e ambientais
Ciências biomédicas e neuromotoras
Ciências da Educação «Giovanni Maria Bertin»
Ciência e Tecnologia Agroalimentar
Ciências econômicas
Ciências jurídicas
Ciências médicas e cirúrgicas
Medicina veterinária
Ciência para a Qualidade de Vida
Ciências políticas e sociais
Ciências estatísticas «Paolo Fortunati»
Sociologia e Direito da Economia
História Cultura Civilização

Conselho Estudantil composto por 33 membros
Conselho técnico-administrativo composto por 24 membros
Conselho de mantenedores composto por 9 membros, representantes das 
instituições que operam em diversos setores e nos territórios onde atua a 
Universidade
Conselho para a garantia dos direitos dos estudantes
Comitê Unico para a garantia da igualdade de oportunidades

Agrária e Medicina veterinária
Economia, Administração e Estatística
Farmácia, Biotecnologia e Ciências da Atividade Física e do Esporte
Direito
Engenharia e Arquitetura
Letras e Patrimônio cultural
Línguas e Literaturas, Tradução e Interpretação
Medicina e Cirurgia
Psicologia e Ciências da Educação
Ciências
Ciências políticas

A UNIVERSIDADE

comemorAção do 
oitAvo centenário 
e A difUsão dA 
importânciA dA 
UniversidAde de 
BolonhA em nível 
eUropeU, grAçAs 
A giosUè cArdUcci 
qUe em 1906 foi 
AgrAciAdo com o 
prêmio noBel de 
literAtUrA

com A mAgnA chArtA 
UniversitAtUm 
confirmA-se 
A importânciA 
do pApel dA 
UniversidAde 
jUnto à sociedAde 
contemporâneA

primeirA reformA 
do estAtUto dA 
UniversidAde, com 
BAse no princípio 
dA AUtonomiA 
UniversitáriA

AssinAtUrA dA 
declArAção de 
BolonhA, qUe criA 
Um espAço comUm 
eUropeU de ensino 
sUperior (BolognA 
process)

com A entrAdA 
em vigor do novo 
estAtUto (em 11 de 
jAneiro) conclUi-se o 
processo de reformA
UniversitáriA, 
encetAdA em 
2010, e iniciA-se A 
implementAção dA 
novA estrUtUrA 
AdministrAtivA e
orgAnizAcionAl

As principais tarefas da Alma Mater Studiorum - Universidade de Bolonha são: a pesquisa e o ensino, atividades inseparáveis 
que buscam um conhecimento crítico, aberto ao diálogo e à interação entre culturas, respeitando a liberdade da ciência e do 
ensino. Devido à sua longa tradição de Estudo geral, a Universidade reconhece a igualdade de oportunidade a todas as
disciplinas, as quais lhe asseguram a riqueza científica e formativa. A Universidade protege e inova o próprio patrimônio 
cultural em resposta às exigências da sociedade.

A Alma Mater Studiorum - Universidade de Bolonha, de acordo com os princípios da Constituição da República Italiana e com a 
Magna Charta da Universidade, é uma instituição pública, autônoma, laica e pluralista.

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 3 

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 1
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inscritos nos cUrsos de grAdUAção  
e pós-grAdUAção

20.800
inscritos nAs sedes de cesenA, forlÌ, rAvennA, 
rimini

6.112
estUdAntes internAcionAis

homens 

mUlheres

totAl de
estUdAntes
inscritos no
Ano letivo de
2012/2013 

inscritos nos
cUrsos de
grAdUAção por
gênero no Ano 
letivo de  2012/2013

ESTUDANTES

Foto: Andrea Samaritani

86.014 

43,7%  

56,3%  
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A Universidade, em conformidade com os artigos 3 e 34 da Constituição da República Italiana, no uso 
de suas atribuições, empenha-se em garantir que o pleno exercício do direito à educação não seja impedido 
por questões de ordem econômica e social e que o compromisso e o mérito sejam constantemente reconhecidos 
e recompensados.

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 2, parágrafo 1

inscritos nos cUrsos de grAdUAção trienAl 
(licenciAtUrA pós-BolonhA), no mestrAdo, 
mestrAdo de ciclo Único e nos Antigos cUrsos de 
grAdUAção de longA dUrAção/ 5 Anos
(licenciAtUrA pré-BolonhA) 

75.702 itAliAnos   (41,7% dos AlUnos provêm de 
oUtrAs regiÕes dA itáliA)

5.432 internAcionAis

cUrso de 
grAdUAção 
trienAl 
(licenciAtUrA 
pós-BolonhA)

mestrAdo
de ciclo Único

cUrso de grAdUAção  
de longA dUrAção/ 

5 Anos (licenciAtUrA 
pré-BolonhA)

mestrAdo 

estUdAntes 
inscritos 
nos cUrsos, 
Ano letivo de 
2012/2013 

cUrso de grAdUAção 
trienAl  
(licenciAtUrA  
pós-BolonhA)

DIREITO À EDUCAÇÃO

BolsAs er-go  
(entidAde 
regionAl 
pArA o direito 
Ao ensino 
sUperior)

4.200 itAliAnos 
680 internAcionAis

1.664 doUtorAndos (246 doUtorAndos internAcionAis)

 1.287 inscritos nA escolA de especiAlizAção

 1.374 inscritos nos cUrsos de mAster profissionAlizAnte 

 555 inscritos nos cUrsos de AltA formAção/formAção permAnente

vAgAs em 
AlojAmentos 
er-go

estUdAntes 
BeneficiAdos 
pelA redUção 
dAs tAXAs 
escolAres

BolsAs 
pArA 
AtividAdes 
de tUtoriA

colABorAçÕes de 
AlUnos, em regime 
de tempo pArciAl, 
nos diversos 
setores e serviços 
Universitários

BolsAs de 
estUdo pArA 
estUdAntes com 
dificUldAdes 
finAnceirAs

BolsAs de 
estUdo pArA 
estUdAntes 
merecedores

SERVIÇOS AOS ESTUDANTES

COMISSÃO DE ESPORTE
UNIVERSITÁRIO

2 milhões de euros para: serviço de orientação 
ao universitário durante todo o seu percurso 
acadêmico, oferta de emprego, assistência 
psicológica, salas de estudos abertas também 
à noite e nos feriados, atividades culturais, 
esportivas e recreativas, incluindo as atividades 
promovidas por organizações estudantis com o 
apoio financeiro da Universidade.

A Universidade promove as atividades esportivas 
dos estudantes e dos funcionários por meio da 
comissão de esporte Universitário, que faz 
uso do centro Universitario sportivo Bologna  
(cUs) e de outras associações afiliadas.

no ano letivo de 2013/2014, com um investimento de 22 milhões de euros, a Universidade de Bolonha 
manteve inalterado, em relação ao ano anterior, o nível das ações de apoio ao direito ao estudo. 
os benefícios em favor dos estudantes incluem isenções de taxas e bolsas de estudo para estudantes 
merecedores e com dificuldades financeiras:
• isenção total ou parcial de taxas universitárias (mais de 14.000 estudantes por ano gozam dessa 

isenção);
• 2.594 bolsas de 1.125 euros para colaboradores sob regime de tempo parcial;
• 104 bolsas de estudo de 2.000 euros para estudantes com graves dificuldades financeiras.
Além disso, estão à disposição dos estudantes outros benefícios, concedidos de acordo com o mérito 
acadêmico:
• isenção total das taxas universitárias para os estudantes que ingressam na universidade com nota 

máxima na prova nacional do ensino médio;
• isenção total das taxas universitárias para aqueles que se inscrevem no primeiro ano de mestrado 

tendo obtido o diploma de graduação com nota máxima (110/110) na primeira sessão de defesa do 
ano letivo anterior;

• prêmios de estudo para alunos particularmente merecedores (183 prêmios de 2.500 euros);
• isenção das taxas universitárias para estudantes internacionais: a Alma mater destina mais de 

200.000 euros à isenção de 134 taxas de inscrição.

estUdAntes 
inscritos nos 
cUrsos de 
doUtorAdo, 
especiAlizAção 
e formAção 
permAnente

18,9% 

58,5% 

4,3% 

18,3% 

ESTUDANTES

81.134

10.984

4.880 

1.697 4.159 305 2.594  104 183
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qUAdro do sistemA edUcAcionAl itAliAno

ects = sistemA eUropeU de trAnsferênciA de créditos.
1 crédito = 25 horAs de trABAlho do AlUno (AUlAs presenciAis, seminários,  
estUdo/trABAlho individUAl, eXAmes, etc).

DOUTORADO E ESCOLAS DE ESPECIALIZAÇÃO

ENSINO MÉDIO

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

MESTRADO (EM 2 ANOS)
120 ECTS

MASTER 
PROFISSIONALIZANTE

2°. NÍVEL

MASTER 
PROFISSIONALIZANTE

1°. NÍVEL

MESTRADO DE CICLO ÚNICO
(COMBINANDO GRADUAÇÃO  

E MESTRADO)
300/360 ECTS GRADUAÇÃO TRIENAL

180 ECTS

cUrsos 

cUrsos de 
grAdUAção trienAl 
(licenciAtUrA 
pós-BolonhA), 
mestrAdo e 
mestrAdo de ciclo 
Único Ano letivo 
de 2013/2014

92
cUrsos de grAdUAção trienAl

105
cUrsos de mestrAdo

12
cUrsos de mestrAdo de ciclo Único

43
cUrsos internAcionAis,  
dos qUAis:

21
em língUA inglesA 

ENSINO

Foto: Andrea Samaritani

209
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A Universidade [...] assegura aos alunos um ensino de qualidade, em todos os estágios de sua formação.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 2, parágrafo 2a

COMPOSIÇÃO DA OFERTA FORMATIVA POR 
CURSO, NO ANO LETIVO DE 2013/2014

grAdUAção 
trienAl

mestrAdo  
de ciclo Único

mestrAdo

COMPOSIÇÃO DA OFERTA FORMATIVA POR 
CURSO, NO ANO LETIVO DE 2010-2013

GRADUAÇÃO 
TRIENAL

MESTRADO MESTRADO  
DE CICLO ÚNICO

o clA é responsável pela formação e avaliação das competências 
linguísticas dos alunos e do pessoal técnico-administrativo da 
Universidade de Bolonha.

CENTRO LINGUÍSTICO DA UNIVERSIDADE

o colégio superior é a estrutura dedicada à valorização do 
mérito dos estudantes desde o início do processo de admissão, 
oferecendo percursos formativos de alta qualificação e de caráter 
fortemente interdisciplinar, cujos conteúdos são ministrados por 
docentes efetivos da Universidade de Bolonha e por professores 
visitantes do instituto de estudos Avançados.  

COLÉGIO SUPERIOR

o sistema integrado das Bibliotecas da Universidade de Bolonha 
é o conjunto das bibliotecas e das outras estruturas que oferecem 
serviços bibliográficos e documentais. o sistema responde às 
exigências de informação da pesquisa, da didática e das demais 
atividades institucionais da Universidade.

o sistema reúne 38 bibliotecas, organizadas em 75 unidades 
responsáveis pela execução dos serviços e disponibilizando mais 
de 5.000 lugares para o estudo e a pesquisa. Além dos tradicionais 
serviços das bibliotecas, o sistema possibilita o acesso a 500 Bases 
de dados, 24.000 periôdicos on-line, 152.000 livros eletrônicos.

SISTEMA INTEGRADO DAS bIbLIOTECAS DA 
UNIVERSIDADE DE bOLONhA

cada ano a Universidade oferece mais de 450 atividades de caráter 
extracurricular - muitas delas realizadas em cooperação com 
instituições públicas e regionais – destinadas a estudantes e 
cidadãos. entre elas, encontros com importantes personalidades 
da cultura mundial, iniciativas de divulgação científica e de 
promoção de projetos sociais.

ATIVIDADES E SERVIÇOS CULTURAIS

conjunto composto por 13 museus universitários (começando pelo 
museu do palazzo poggi), os quais tutelam e valorizam os bens de 
interesse histórico e artístico da Universidade.

SISTEMA DE MUSEUS DA UNIVERSIDADE

cUrsos de
doUtorAdo

pós grAdUAção 
Ano letivo de 
2012/2013

escolAs de
especiAlizAção

cUrsos de mAsters 
profissionAlizAntes, 
dos qUAis:

18
internAcionAis

A relAção entre 
AlUnos inscritos 
e  docentes  
(A médiA itAliAnA  
é de 31) 

A oferta didática da Universidade de Bolonha é 
ampla, diversificada e atenta às necessidades da 
sociedade, constituindo um patrimônio formativo 
distribuído entre 33 departamentos e 11 escolas. o 
caráter internacional do ensino também é confirmado 
pelo projeto Alma English, único curso na itália que 
assegura gratuitamente o conhecimento certificado 
da língua inglesa.

ENSINO

44,0% 

5,7% 50,3% 

12/13 44,3% 50,5% 5,2%

10/11 45,9% 49,1% 5,0%

11/12 44,4% 50,5% 5,1%

51 47 64 29
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projetos de pesqUisA 
finAnciAdos no âmBito 
do vii frAmeWorK 
progrAmme e oUtros 
progrAmAs dA Ue (de 
2007 A setemBro de 2013)

resUltAdos  
de pesqUisA 
(médiA AnUAl)

prodUtos pAtenteAdos novAs vAriedAdes 
vegetAis cUjAs 
pAtentes forAm 
depositAdAs entre 
2012 e 2013

para a Alma mater, a pesquisa é uma alavanca competitiva e ocupacional fundamental. Bolonha destaca-se pela sua 
riqueza de competências e pela multidisciplinaridade de suas pesquisas. investimentos em educação superior, apoio 
para pesquisas de base na área científica e de humanas, uma sinérgica rede de relações com o mundo da pesquisa 
internacional e das instituições, um forte empenho na troca de conhecimentos com o mundo das empresas: esses 
são os pilares em que assenta a estratégia da Universidade.

PESQUISA

Mais de  330

Foto: Andrea Samaritani

11.000 200 10
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O dever da Alma Mater Studiorum - Universidade de Bolonha, lugar natural do saber e dos saberes, é 
interpretar e orientar a transformação do seu tempo, garantindo a elaboração, inovação, transferência e uso 
do conhecimento em benefício dos indivíduos e da sociedade.

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 4

clUsters tecnológicos (no totAl de 8) em qUe  
A UniversidAde de BolonhA está envolvidA como 
proponente oU pArceirA no âmBito do editAl  
pArA o desenvolvimento e fortAlecimento  
de clUsters tecnológicos nAcionAis do ministério  
dA edUcAção itAliAno. 

PESQUISADORES EM FORMAÇÃO

doUtorAndos 
(ciclos  
XXvi -XXviii)

BolsAs  
de pesqUisA 
(2012)

para a Alma mater, investir em pesquisa significa investir nos jovens: 6 milhões 
de euros do orçamento integrado para financiar bolsas de pesquisa. 11 milhões 
de euros são destinados anualmente a bolsas de doutorado; a esses somam-se os 
financiamentos de mais 4 milhões de euros provenientes de outras instituições.

AVALIAÇÃO DA PESQUISA

desde 1997, primeiro exemplo na itália, a Universidade de Bolonha avalia anualmente os resultados da pesquisa. A 
AnvUr (Agência nacional de Avaliação da Universidade e da pesquisa) coloca a Alma mater em segundo lugar entre as 
megauniversidades na avaliação da pesquisa (2004-2010). Algumas áreas ocupam posições de destaque, como química, 
medicina, Agronomia e veterinária, Arquitetura, engenharia, ciências econômicas e estatística. A produtividade científica 
da Alma mater que foi avaliada pela AnvUr superou em  24% as expectativas.

centros interdepArtAmentAis dedicAdos à pesqUisA 
indUstriAl (ciri), AtrAvés dos qUAis A UniversidAde  
de BolonhA contriBUi pArA A rede de AltA tecnologiA 
dA região emíliA-romAgnA.

12 MILHõES  
de eUros destinAdos 
Aos depArtAmentos dA 
UniversidAde no âmBito do 
orçAmento integrAdo pArA A 
pesqUisA

2 MILHõES 
de eUros pArA pesqUisA 
de BAse AtrAvés do 
progrAmA fArB, com 
dUAs novAs linhAs de 
AtUAção

91 MILHõES 
de eUros destinAdos Aos 
depArtAmentos dA UniversidAde no 
âmBito do orçAmento integrAdo 
pArA A pesqUisA (de 2007 A setemBro 
de 2013)

44 MILHõES 
de eUros provenientes 
do fUndo por-fesr e cipe 
destinAdos Ao pArqUe 
tecnológico pArA o triênio 
2011-2013

A Alma mater studiorum (com 260 projetos financiados no período 2007-2012 por 85 milhões de euros) está hoje em primeiro 
lugar dentre as primeiras universidades italianas pela capacidade de atração de financiamentos europeus para pesquisa.

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONhECIMENTO
em 2012 continuou o empenho da Universidade  no processo de desenvolvimento do instituto europeu de inovação 
e tecnologia (iet): a Universidade de Bolonha participa da Kic ict labs, que reúne os maiores expoentes do mundo 
industrial e da pesquisa no setor ict. também entrou na rede de parceiros acadêmicos da climate Kic, criada 
para melhorar a inovação sobre o tema da mudança climática em uma rede de importantes agentes industriais. A 
Universidade também coordena a parceria italiana para promover e apoiar a constituição da Kic food4future, com 
o objetivo de favorecer uma alimentação saudável e sustentável para o futuro. em março de 2013 foi refundada a 
nova incubadora da Universidade, Almacube, em colaboração com Unindustria Bologna, para apoiar a criação de 
spin-offs com base em patentes da Universidade. 

FINANCIAMENTOS

PESQUISA

6

1.664  1.268 

7
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MUlTIcAMPUS
cESENA, FORlì, RAVENNA, RIMINI

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES 

forlÌ 

cesenA 

rAvennA 

rimini 

é o nÚmero totAl dos 
estUdAntes inscritos em 
cesenA, forlÌ, rAvennA, 
rimini, no Ano letivo de 
2012/2013 

24,2% do totAl

Foto: Andrea Samaritani

6.327

4.741  

3.573

6.159
20.800
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MULTICAMPUS

BOLOGNA
RAVENNA

FORLì

RIMINI

CESENA

A Alma Mater Studiorum - Universidade de Bolonha é uma Universidade Multicampus articulada em 
cinco sedes: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 2

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS
PROFESSORES E PESQUISADORES EM 2013

pessoAl 
técnico-AdministrAtivo 
trABAlhAndo em cesenA, 
forlÌ, rAvennA, rimini

professores e 
pesqUisAdores 
trABAlhAndo em cesenA, 
forlÌ, rAvennA, rimini

rimini cesenA

Forlì

rAvennA 

A partir de 1989 a Alma mater studiorum passou a ser estruturada em multicampus, tornando-se o primeiro caso no 
sistema universitário italiano: junto à sede de Bolonha estão as sedes de cesena, forlì, ravenna e rimini. cada campus 
está integrado ao tecido da cidade, que o acolhe, e tem estrutura e serviços próprios dedicados a atividades educacionais, 
comunitárias, culturais e esportivas. em cada sede foram instaladas escolas, departamentos e Unidades administrativas 
autônomas, sobretudo para a captação e gestão de recursos. cada campus coordena os serviços e as iniciativas de apoio ao 
ensino e à pesquisa, relaciona-se ativamente e sistematicamente com agentes públicos e privados e, portanto, representa 
um motor essencial para o crescimento socioeconômico do território em que opera. 

CAMPUS DE RIMINI
ESCOLAS
farmácia, Biotecnologia e ciências  
da Atividade física e do esporte
economia, Administração e estatística

DEPARTAMENTOS
ciência para a qualidade de vida
4 Unidades administrativas

CAMPUS DE RAVENNA
ESCOLAS
letras e patrimônio cultural

DEPARTAMENTOS
patrimônio cultural
3 Unidades administrativas

CAMPUS DE FORLì
ESCOLAS
línguas e literaturas, tradução e interpretação
ciências politicas 
economia, Administração e estatística

DEPARTAMENTOS
interpretação e tradução
5 Unidades administrativas

436690
199  

197
155

139

ESCOLAS
engenharia e Arquitetura
psicologia e ciências da educação

DEPARTAMENTOS
Arquitetura
6 Unidades administrativas

CAMPUS DE CESENA
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787
76

48

53

84 22

Acordos com empresAs 
estrAngeirAs destinAdos A 
estágios de AlUnos

redes AtivAs erAsmUs mUndUs 
Ação 2 

milhÕes de eUros de fUndos 
pArA promoção de intercâmBio 
(discente e docente) dentro  
e forA dA eUropA

INTERNAcIONAl

As pArceriAs dA UniversidAde de BolonhA no mUndo

170 34 5,0
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AlUnos dA AlmA mAter no 
eXterior

docentes com 
responsABilidAde no 
âmBito dAs relAçÕes 
internAcionAis

milhÕes de eUros 
pArA estUdAntes 
internAcionAis 
qUAlificAdos e 
merecedores

estUdAntes 
internAcionAis em 
intercâmBio

A Universidade, ciente da sua dimensão internacional que lhe pertence por vocação e história, empenha-se em 
consolidar e incrementar o processo de internacionalização dos programas científicos e educacionais e de sua 
própria estrutura organizativa e administrativa. Para isso, promove os intercâmbios e fomenta a colaboração 
entre as universidades de diferentes países, confrontando-se em âmbito internacional com as mais qualificadas 
instituições científicas e culturais.

A Universidade de Bolonha sempre promoveu o intercâmbio  entre disciplinas e culturas, investindo suas competências 
e seus recursos na dimensão internacional e multicultural da educação, da pesquisa e dos serviços. A qualidade de 
sua pesquisa, a preparação de seus alunos e a reputação de seu corpo docente no contexto internacional são, entre 
todos os resultados, os mais reconhecidos.

GRADUADOS COM EXPERIÊNCIA DE
ESTUDOS NO EXTERIOR (2011-2012)

ChINA E bRASIL

A Universidade de Bolonha é sede de um instituto 
confúcio, um dos mais ativos na itália e reconhecido como 
o melhor de 2012. As relações com o país dos mais de 
800 estudantes chineses em Bolonha são mantidas pela 
Associação colégio da china. no final do ano de 2011 
a Universidade de Bolonha foi escolhida pelo governo 
Brasileiro como instituição  italiana de referência para 
o projeto ciências sem fronteiras, que envolve 15 
universidades, o cnr-consiglio nazionale delle ricerche, 
telecom itália, o centro de pesquisa Biogem e o instituto 
nacional de física nuclear. A Universidade de Bolonha 
hospeda a secretaria técnica do projeto csf-italia, que em 
2013 coordenou a chegada à italia de 1.436 bolsistas, com 
o objetivo de receber 6.000, no total, em quatro anos.

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS
o instituto fornece as ferramentas e os meios necessários 
para receber os professores visitantes e jovens 
pesquisadores internacionais em Bolonha, com o objetivo 
de difundir novas ideias e de trocar conhecimentos. o 
instituto apoia os estudantes de outros países que queiram 
cursar o doutorado na Universidade de Bolonha.

SEDE DE bUENOS AIRES
A Alma mater é a única Universidade italiana com uma sede 
no exterior. A sede de Buenos Aires coordena relevantes 
projetos de pesquisa, de altos estudos e de cooperação 
acadêmica com a América latina.

PROJETOS INTERNACIONAIS

CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE MESTRADO CONFEREM 
DIPLOMAS DUPLOS, MÚLTIPLOS, CONjUNTO OU INTEGRADO.

A Universidade de Bolonha é uma das primeiras na europa 
pelo que diz respeito aos programas erasmus mundus 
(com 9 joint masters e 5 joint doctorates), fomentando, 
agregando e coordenando  redes europeias em torno da 
gestão de joint programme.

tAXA de sUcesso crescente no qUe respeitA Aos projetos 
ApresentAdos pelos docentes dA UniversidAde oU dos 
qUAis eles pArticipAm: A tAXA pAssoU de 50% em 2012 
pArA 57% em 2013, com UmA predominânciA de projetos 
AprovAdos tendo os docentes dA UniversidAde como 
coordenAdores (68% dos projetos ApresentAdos)

OS PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA DIDáTICA 
E DE CAPACITy BUILDING já ATIVADOS E 27 OS NOVOS 
PROjETOS INTERNACIONAIS APROVADOS EM 2013.

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 8

INTERNACIONAL

2 .033650 1,2 2.280

29

+100

2012

GRADUAÇÃO 
TRIENAL

15,4%
MESTRADO

21,9%
MESTRADO DE 
CICLO ÚNICO

21,7%
TOTAL DE 

GRADUADOS

18,1%

2011

GRADUAÇÃO 
TRIENAL

14,2%

MESTRADO

21,2%

MESTRADO DE 
CICLO ÚNICO

22,6%

TOTAL DE 
GRADUADOS 

17,3%
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PESSOAL

PESSOAl
Os objetivos e as atribuições [da Universidade] são perseguidos através da cooperação responsável, segundo a própria competência, de todos os 
membros da comunidade universitária: estudantes, professores, pesquisadores e pessoal técnico-administrativo. O valor supremo de referência para 
toda a comunidade é o respeito pelos direitos humanos, os quais a Universidade se compromete a promover e tutelar em qualquer circunstância.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 5

O reconhecimento do mérito e da excelência é o principal critério que orienta as escolhas e as estratégias culturais, financeiras e administrativas 
da Universidade; de modo que a universidade ressalta e premia o empenho e a qualidade dos resultados alcançados pelos alunos, professores, 
pesquisadores e pessoal técnico-administrativo.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 7

docentes

734
docentes de 1 ° nível

829

1.284
pesqUisAdores

fUncionários:
docentes e 
técnico-AdministrAtivos

técnico-AdministrAtivos

3.000
pessoAl

81
leitores e colABorAdores lingUísticos

14
diretores

no que se refere à política concernente ao pessoal e em conformidade com os princípios estatutários, a Universidade compromete-
se a valorizar as competências e as experiências profissionais das pessoas que trabalham em suas instalações, esforçandose 
em reconhecer-lhes o empenho e o mérito. A Universidade incentiva o crescimento equilibrado do corpo docente, atenta à 
diversidade de componentes, garantindo, ao mesmo tempo, uma relação equiparada com o pessoal técnico-administrativo. 
nos recentes concursos de admissão, verifica-se uma distribuição mais equilibrada entre os sexos, de acordo com a política que 
prevê a promoção da igualdade de oportunidades em todas as esferas da vida acadêmica. Além disso, nos atuais concursos para 
o cargo de pesquisador, a tendência é favorecer a redução da idade média dos professores.

FORMAÇÃO DE PESSOAL
A formação profissional é para a Universidade de Bolonha um instrumento fundamental para o crescimento e o aumento 
do nível de qualidade dos serviços prestados. A Universidade investiu nos programas de formação interna favorecendo o 
envolvimento do pessoal. A participação do pessoal técnico-administrativo em 2012 foi de 5.659 unidades (+1,8% em relação 
a 2011). comparando os  volumes de atividade com os valores médios da Administração pública, confirma-se a atitude 
virtuosa da Alma mater na formação do pessoal.

PESSOAL POR GÊNERO
DOCENTES

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
MULHERES HOMENS

MULHERES HOMENS

DOCENTES  
DE 1 ° NÍVEL

TOTAL 

TOTAL

DOCENTES  
DE 2 ° NÍVEL

PESQUISADORES
E ASSISTENTES

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS
A Universidade de Bolonha presta particular atenção às pessoas com 
deficiências e, de fato, o número de contratações delas ultrapassa 
o limiar de 7% (do total das contratações) previsto na legislação 
específica. em 2013 foi criado um grupo de tutores para a gestão 
das situações das pessoas com deficiências e foram ativados outros 
projetos de apoio individual em caso de graves doenças incapacitantes.

VOLUMES DA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE-ADMINISTRAÇÃO PÚbLICA 
(2011)

STAFF TRAINING NO EXTERIOR
desde 2006, ao menos 100 funcionários técnico-administrativos 
obtiveram de Bolsas de mobilidade para a europa, uma oportunidade 
de formação que desde 2012 se estendeu também aos contextos 
extra-europeus. o projeto staff training, através  do envolvimento 
do pessoal e o desenvolvimento das competências, sustenta a 
estratégia de internacionalização da Universidade.

docentes de 2 ° nível

Edições para 100 funcionários

Média de horas distribuídas per capita

p.A. = valor médio do dado com referência a entidades públicas, regiões, prefeituras e províncias.

Alma Mater P.A.

2 .8475.942 3.095

2.037 (65,8%) 1.058 (34,2%)

154 (21,0%) 

1.090 (38,3%) 

580 (79,0%) 

1.757 (61,7%)

310 (37,4%) 519 (62,6%)

626 (48,8%) 658 (51,2%) 

17,27 14,52*

2,80 2,72*
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RECURSOS FINANCEIROS

REcURSOS FINANcEIROS 

milhÕes de eUros: o BAlAnço 
orçAmentário de 2013 dA 
UniversidAde de BolonhA

A autonomia da Universidade, princípio e expressão da comunidade universitária, é normativa, administrativa, 
financeira e gerencial, conforme o disposto na lei e neste Estatuto. A autonomia da Universidade é a garantia 
da liberdade de aprendizado, do ensino e da pesquisa. 

Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art. 1, parágrafo 6 

417
milhÕes de eUros: fUndo de finAnciAmento ordinário (ffo ) e oUtrAs 
trAnsferênciAs do estAdo

123
milhÕes de eUros: contriBUiçÕes dos estUdAntes de todos os níveis

65,5 
milhÕes de eUros: contriBUiçÕes eXternAs 

26 
milhÕes de eUros: AtividAdes conveniAdAs, prestAçÕes de serviços, oUtros 
recUrsos

Projeto do canteiro Navile, Bologna

631,5
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2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

bALANÇO  
ORÇAMENTÁRIO 2013

A administração eficaz dos recursos financeiros, a otimização de modelos organizacionais e gerenciais e a 

visão estratégica do órgãos Acadêmicos têm assegurado - em um contexto geral de captação de recursos -  

a qualidade e a continuidade das funções institucionais da universidade: pesquisa, ensino, serviços e 

internacionalização.

FUNDO DE FINANCIAMENTO 
ORDINÁRIO (FFO) (MILhÕES DE EUR): 
MOVIMENTO 2009-2012 E PERCENTUAL 
SObRE O TOTAL

COTA PRÊMIO - FUNDO DE 
FINANCIAMENTO ORDINÁRIO  
(MILhÕES DE EUR): MOVIMENTO  
2009-2012 E PERCENTUAL SObRE O TOTAL

FFO 
BOLONHA

ANO FFO 
ITáLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

COTA PRÊMIO
BOLONHA

ANO COTA PRÊMIO 
ITáLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

AS DESPESAS COM PESSOAL:

66,4% do montAnte  totAl provém do fUndo de 
finAnciAmento ordinário, dos fUndos pArA A progrAmAção 

trienAl, dAs tAXAs e contriBUiçÕes dA UniversidAde. o 
limite máXimo estABelecido  por lei é de 80%

DÍVIDAS:

A UniversidAde de BolonhA 
não tem dívidAs

A positividade desses dois indicadores colocou a Universidade de Bolonha em primeiro lugar  
na alocação de recursos destinados à contratação de pessoal e à progressão na carreira.

EDIFICAÇÃO
A universidade, que se estende por uma área de 934,000 m2, 
procura consolidar seu plano de desenvolvimento e o espaço onde 
estão instaladas as várias sedes do multicampus. 
As obras mais significativas, em cifras, são

OBRAS TOTAL EM 
MILHõES
DE EUROS

conjunto arquitetônico navile, em andamento

ii fase - residência de estudantes e edifício de serviços 
“lazzaretto”, Bolonha. lote de terreno (parte A: residências 
de estudantes e edifícios de serviços) - obtido o financiamento  
lg.338/2000 para a residência de estudantes 1 

projeto de reforma do conjunto “ex-usina de açúcar”- cesena. 
em fase de aprovação

reforma “ex cruz-vermelha”- Bolonha  
financiamento miUr lg 338/2000 - em fase de execução 

campus forlì– em fase de execução

cittadella “l.B. Alberti” - rimini - preparação do edital

realização de um novo bloco de salas – ravenna -  licitação  
ainda na fase preparatória.

SUPERFÍCIE  
EM M2

RECURSOS FINANCEIROS

403,4

392,3

383,7

390,9

7.432,2

7.157,4

6.911,0

6.830,0

5,4%

5,5%

5,5%

5,7%

33,3

45,9

55,3

63,7

523,5

720,0

832,0

910,0

6,4%

6,4%

6,6%

7,0%

MACROAGREGAÇõES 
DAS DIVERSAS áREAS DE 
DESPESA

MILHõES 
DE EUROS

ENSINO

PESQUISA

SERVIÇO PRESTADO  
AOS ESTUDANTES

RELAÇõES  
INTERNACIONAIS

PESSOAL

OUTRAS ESTRUTURAS

ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO

TOTAL

17,6

39,4

24,4 

12,7 

392,7

4,5

140,2

631,5

45.000 

8.900 
 

15.000 

2.000 

23.500

3.000

900

94,5 

10,5 
 

27,5 

2,5 

 37,3

13,0

1,0
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Cerimônia de colação de grau dos alunos do doutorado, Aula Magna Santa Lucia, Bolonha, 21 de junho de 2013
Foto: Andrea Samaritani
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