2015

Português

A.D. 1088
simul ante retroque prospiciens (Petrarca)
um olho no passado e outro no futuro

Se quiser ter os olhos no futuro, até mesmo uma universidade
historicamente renomada, culturalmente qualificada e
economicamente saudável como a Universidade de Bolonha
não pode deixar de rever seus paradigmas no que diz respeito à
admissão e à valorização das pessoas, à concepção de serviços,
à reconsideração dos espaços, ao desejo de se abrir para o
mundo externo, permitindo-nos afirmar o pleno valor social da
pesquisa e do ensino.
Nossa tarefa - este é o desafio e a originalidade da instituição
universitária em comparação com todas as outras - é não
apenas elaborar e transmitir cultura para o presente, mas
interpretar e antecipar questões, necessidades e valores novos,
para os quais não dispomos ainda nem de estratégias seguras
nem de indicadores precisos. Saber e saberes, portanto, capazes
não só de nos orientar para o futuro, mas de orientar o próprio
futuro. Nessa perspectiva, os nossos alunos, com seus talentos e
aspirações, podem e devem transformar-se em grande energia
e oportunidades.
Ivano Dionigi
Magnífico Reitor

Foto: Arquivo Histórico, Universidade de Bolonha
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9 SÉCULOS
DE HISTÓRIA

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.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art.
1, parágrafo 3
1088
O NASCIMENTO DA UNIVERSIDADE
O Studium de Bolonha se estabelece como a primeira sede de
ensino livre e independente das escolas eclesiásticas. A Escola
Jurídica de Irnerio marca o nascimento da Universidade no
Ocidente.

Foto: Arquivo Histórico, Universidade de Bolonha

séc. XII
A LIBERDADE DE PESQUISA
Frederico Barba-Ruiva reconhece a Universidade como libera
societas de mestres e discípulos. O império empenha-se em tutelar
os scholares que viajam por motivo de estudo. É sancionada, pela
primeira vez, a absoluta liberdade de pesquisa.
4

séc. XIII
UMA CIDADE, MUITAS NAÇÕES
A Universidade dá testemunho de sua natureza de comunidade
internacional, contando com estudantes “citramontani” e
“ultramontani”: mais de 2.000, nesse período, advindos de todos
os lugares da Itália e da Europa. Contra toda ingerência externa, a
Universidade luta por sua autonomia.

9 SÉCULOS DE HISTÓRIA

séc. XIV-XV
ALARGAM-SE OS SABERES

séc. XX
OS NOVOS DESAFIOS

A partir do século XIV, às Escolas Jurídicas acrescem-se as Escolas
dos “artistas”: estudiosos de Medicina, Filosofia, Aritmética,
Astronomia, Lógica, Retórica e Gramática. Bolonha torna-se rota
obrigatória para todos os grandes intelectuais da época.

A Universidade mantém a sua indiscutível centralidade mesmo em
meio ao surgimento de inúmeras novas instituições de formação
e pesquisa. Ela interage com todas as principais realidades que
operam no mundo e se renovada dentro de um quadro global cada
vez mais dinâmico e complexo.

séc. XVI - XVIII
DE BOLONHA PARA O MUNDO, DO
MUNDO PARA BOLONHA

1988
A UNIVERSIDADE, UM PACTO
INTERNACIONAL
O Reitores de 500 Universidades europeias, por ocasião das
celebrações para o IX Centenário da Alma Mater, assinam a Magna
Charta das Universidades: um pacto internacional que reafirma,
em Bolonha, a autonomia e o valor imprescindível da Universidade.

Foto: Arquivo Histórico, Universidade de Bolonha

Medicina e Filosofia, Ciências Naturais e Matemática, Engenharia e
Economia são as principais disciplinas de uma Universidade que se
torna, em todos os campos de conhecimento, autoridade internacional
inquestionável. De Bolonha para o mundo, do mundo para Bolonha: a
Universidade ganha projeção e passa a atrair cientistas e doutos, com
uma rede de relações cada vez mais ampla.

1888
A MÃE DE TODAS AS UNIVERSIDADES

1999
PROCESSO DE BOLONHA
É assinada a declaração de Bolonha, que cria um espaço comum
europeu de instituições de ensino superior (Bologna Process).

2012
A UNIVERSIDADE EM DIREÇÃO
AO FUTURO
A Alma Mater Studiorum redige um novo Estatuto: coroamento do
processo de autorreforma com o qual a Universidade se prepara
para enfrentar os desafios que a aguardam nas próximas décadas
no que se refere ao ensino, à pesquisa e à internacionalização.

Foto: Arquivo Histórico, Universidade de Bolonha

Em 1888 celebra-se o oitavo centenário, evento grandioso que
reúne em Bolonha representantes de todas as universidades do
mundo para honrar, na figura da Alma Mater Studiorum, a mãe
de todas as Universidades. A festa de Bolonha torna-se uma festa
internacional dos estudos.

Foto: G. Schicchi
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UNIVERSIDADE

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 1

Foto: S. Mirabella

ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE

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

As 11 Escolas são estruturas organizacionais que têm a tarefa
de coordenar as atividades didáticas; elas reúnem âmbitos
disciplinares homogêneos e complementares, garantindo a
qualidade do ensino e dos serviços aos estudantes.

•

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: Reitor,
5 membros internos, 3 membros externos, 2 representantes de
alunos

•
•

Conselho Fiscal é composto por 3 membros efetivos e 2 suplentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diretor Geral

Núcleo de avaliação é composto por 5 membros, dos quais 4 são
externos

ÓRGÃOS AUXILIARES
•
•
•

Conselho Estudantil composto por 33 membros

•

Conselho para a garantia dos direitos dos estudantes

•

Comitê Unico para a garantia da igualdade de oportunidades

6

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

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

UNIVERSIDADE

MAGNÍFICO REITOR
Ivano Dionigi
Professor Titular de
Língua e Literatura
Latina, é reitor desde
2009. Formado pelo
Colégio Universitário
“G. Morgagni”,
estudioso de Seneca
e Lucrécio, ocupase com a literatura
e a tradição grega e
latina, pagã e cristã,
clássica e humanista.
Fundador e diretor
do Centro de Estudos
“La Permanenza del Classico”, é membro da Academia
de Ciências de Bolonha e da Board internacional do
Conselho dos Institutos Confúcio. É Presidente da
Fundação ONLUS Don Gaudiano. Desde 10 de novembro
de 2012, por nomeação do Pontífice Bento XVI, é o
Presidente da Pontifícia Academia Latinitatis. O papa
Francisco nomeou-o Consultor do Pontifício Conselho
da Cultura no dia 10 de junho de 2014.

ÁREA HUMANÍSTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁREA SOCIAL

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Os 33 Departamentos são as estruturas da Universidade de
Bolonha responsáveis pela organização das funções relativas à
pesquisa científica e às atividades didáticas e formativas.

ÁREA CIENTÍFICA

•
•
•
•
•
•
•

Química “Giacomo Ciamician”
Química industrial “Toso Montanari”
Farmácia e Biotecnologia
Física e Astronomia
Matemática
Ciências biológicas, geológicas e ambientais
Ciência para a Qualidade de Vida

ÁREA TECNOLÓGICA

•
•
•
•
•
•
•

Arquitetura
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
Ciências Agrárias
Ciência e Tecnologia Agroalimentar

ÁREA MÉDICA

•
•
•
•

Medicina especialistica, diagnóstica e experimental
Ciências biomédicas e neuromotoras
Ciências médicas e cirúrgicas
Medicina veterinária

Ciências de gestão empresarial
Ciências econômicas
Ciências jurídicas
Ciências políticas e sociais
Ciências estatísticas “Paolo Fortunati”
Sociologia e Direito da Economia

CENTROS DE PESQUISA E FORMAÇÃO

•
•

DEPARTAMENTOS

Artes
Filologia clássica e Italianística
Filosofia e comunicação
Línguas, Literaturas e Culturas modernas
Psicologia
Ciências da Educação “Giovanni Maria Bertin”
História Cultura Civilização
Patrimônio cultural
Interpretação e Tradução

•
•
•
•

Empresa Agrária: fundada em 1974, apoia a pesquisa e as
experiências de diferentes Departamentos ligados à Faculdade
de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária
Centro de Pesquisa e Formação do Setor Público
Centro de Investigação em Sistemas Eletrônicos para a
Engenharia de Informação e Telecomunicações “Ercole De
Castro”
Centro de Estudos Avançados em Turismo
Centro Interdepartamental de Pesquisa em História do Direito,
Filosofia e Sociologia do Direito e Informática Jurídica “A.
Gaudenzi e G. Fasso “
Centro Interdepartamental de Pesquisa sobre o Câncer
“Giorgio Prodi“
Centro Interdepartamental “L. Galvani” de Estudos Integrados
de Bioinformática, Biofísica e Biocomplexidade
Centro Interdepartamental de Ciências Ambientais
Escola Superior de Estudos sobre a Cidade e Território

CENTROS INTERDEPARTAMENTAIS DE
PESQUISA INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•

Aeronáutica
Agroalimentar
Construção
Energia e Meio Ambiente
Mecânica Avançada e Materiais
Tecnologias da Informação e Comunicação
Ciências da Vida e Tecnologias da Saúde

FUNDAÇÕES
A Universidade participa de várias fundações, tais como a Fundação
Federico Zeri e a Fundação Luisa Fanti Melloni. A Fundação Alma
Mater, instituída em 1996, é uma entidade instrumental que apoia a
Universidade na realização de seus fins institucionais.
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ESTUDANTES

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
ESTUDANTES INSCRITOS NOS CURSOS
DE DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E
FORM AÇÃO PERMANENTE

4.888

4.262 italianos
626 internacionais
• 1.657 doutorandos
(245 doutorandos internacionais)

• 1.067 inscritos na Escola de especialização
• 1.533 inscritos nos cursos de Master profissionalizante
• 631 inscritos nos cursos de
		

alta formação/formação permanente

DIREITO À EDUCAÇÃO

10.984

bolsas ER-GO
(Entidade Regional para o Direito ao Ensino Superior)

1.712

vagas em aloj amentos ER-GO

4.281

estudantes beneficiados pela redução das taxas escolares

319

bolsas para atividades de tutoria

2.612

colaborações de alunos, em regime de tempo parcial,
nos diversos setores e serviços universitários

136

bolsas de estudo para estudantes com dificuldades financeiras

181

bolsas de estudo para estudantes merecedores
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ESTUDANTES

TOTAL DE ESTUDANTES INSCRITOS
NO ANO LETIVO DE 2013/2014

ESTUDANTES INSCRITOS NOS
CURSOS, ANO LETIVO DE 2013/2014

84.215

79.327

inscritos nos cursos de Graduação e pós-graduação

20.064
inscritos nas Sedes de Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

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)

74.079

5.874

italianos (42,4% dos alunos provêm de outras regiões da Itália)

estudantes internacionais

INSCRITOS NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO PORGÊNERO
NO ANO LETIVO DE 2013/2014
56,1% mulheres
43,9% homens

No ano letivo de 2014/2015, 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);
• 2.612 bolsas de 1.125 euros para colaboradores sob regime de
tempo parcial;
• 136 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
(181 prêmios de 1.500 euros);
• isenção das taxas universitárias para estudantes
internacionais: a Alma Mater destina mais de 200.000 euros à
isenção de 137 taxas de inscrição.

5.248
internacionais

CURSO DE GRADUAÇÃO TRIENAL
(LICENCIATURA PÓS-BOLONHA)
58,1%
19,5%
19,1%
3,3%

Curso de graduação trienal
(licenciatura pós-Bolonha)
Mestrado de ciclo único
Mestrado
Curso de Graduação
de longa duração/ 5 anos
(licenciatura pré-Bolonha)

incluindo as atividades promovidas por organizações estudantis
com o apoio financeiro da Universidade.

ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO
A Universidade de Bolonha oferece aos seus estudantes,
graduando e graduados, ferramentas e assistência na delicada
e complexa fase de candidatura e de inserção no mercado de
trabalho. O objetivo é acompanhar os graduandos/graduados no
processo de construção da identidade profissional e capacitá-los
a enfrentar o mundo do trabalho de forma estratégica e eficaz.
A Universidade, através do serviço de Job Placement, trabalha
em estreita colaboração com o mundo empresarial, promovendo
diferentes formas de cooperação - como os eventos Career Day e
Recruting Day - a fim de valorizar ao máximo as competências de
seus próprios graduados no mercado de trabalho.

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,

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.
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ENSINO

A Universidade reconhece e garante [...] a liberdade de
ensino em conformidade com os objetivos formativos [...] e
assegura aos alunos uma educação de qualidade, em todos
os estágios de sua formação.
Estatuto da Universidade, Princípios fundamentais, Art.
2, paragrafo 2a.

MASTER
PROFISSIONALIZANTE
1°. NÍVEL

ENSINO MÉDIO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL

ECTS = Sistema Europeu de Transferência de Créditos.
1 crédito = 25 horas de trabalho do aluno (aulas presenciais, seminários,
estudo/trabalho individual, exames, etc).

COMPOSIÇÃO DA OFERTA FORMATIVA
POR CURSO, NO ANO LETIVO DE 2011-2014

CENTRO LINGUÍSTICO DA
UNIVERSIDADE

12/13

44,3%

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

13/14

44,0%

11/12

Graduação
trienal
10

Mestrado

5,1%

Mestrado de
ciclo único

GRADUAÇÃO TRIENAL
180 ECTS

5,2%

Graduação trienal

MASTER
PROFISSIONALIZANTE
2°. NÍVEL

5,7%

Mestrado

MESTRADO (EM 2 ANOS)
120 ECTS

50,5%

49,8%
44,4%
5,8%

MESTRADO DE CICLO ÚNICO
(COMBINANDO GRADUAÇÃO
E MESTRADO)
300/360 ECTS

50,5%

COMPOSIÇÃO DA OFERTA FORMATIVA
POR CURSO, NO ANO LETIVO DE
2014/2015

DOUTORADO E ESCOLAS DE ESPECIALIZAÇÃO

50,3%

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. Alma
Mathematica é, por sua vez, o projeto cujo objetivo é melhorar a
preparação matemática de base dos futuros calouros na fase de
transição entre o Ensino Médio e Ensino Superior.

QUADRO DO SISTEMA EDUCACIONAL
ITALIANO

44,4%

A oferta didática da Universidade de Bolonha è ampla, diversificada
e atenta às necessidades da sociedade, constituindo um patrimônio
formativo distribuído entre 33 Departamentos e 11 Escolas.

Mestrado de
ciclo único

ENSINO

CURSOS DE GRADUAÇÃO TRIENAL
(LICENCIATURA PÓS-BOLONHA),
MESTRADO E MESTRADO DE CICLO
ÚNICO ANO LETIVO DE 2014/2015

PÓS GRADUAÇÃO
ANO LETIVO DE 2013/2014

48

cursos de doutorado

207
cursos

41

Escolas de especialização

• 92 cursos de Graduação trienal
• 103 cursos de Mestrado

71

cursos de Masters profissionalizantes,
dos quais: 14 internacionais

• 12 cursos de Mestrado de ciclo ûnico

52 Cursos internacionais,
dos quais: 27 em língua inglesa

COLÉGIO SUPERIOR
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.

SISTEMA INTEGRADO DAS
BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DE
BOLONHA
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 27
bibliotecas, organizadas em 56 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 600 Bases de Dados,
44.955 periôdicos on-line, 155.000 livros eletrônicos.

28

a relação entre alunos inscritos e docentes
(a média italiana é de 30)

SISTEMA DE MUSEUS DA
UNIVERSIDADE
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.

MASTER E CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
A Universidade de Bolonha oferece uma ampla gama de Master,
cursos profissionalizantes e multidisciplinares, que constituem
a conclusão ideal do percurso de estudos. A grade curricular,
destinada à criação de novos profissionais, é estruturada com
base nas reais exigências do mercado. Em 2014 a Universidade
implementou 76 Master (24 da área médica, 32 da área social, 16
da área técnica e científica, 4 da área humanística) e aprovou a
implementação de cerca 40 cursos de Alta formação e formação
permanente.

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
É a Business School da Alma Mater, ponto de referência da
Universidade para a formação gerencial post lauream. Os
cursos, a forte vocação internacional e o estreito contato com o
mercado garantem a melhor coordenação com as estruturas
acadêmicas da Universidade. O Bologna Business School tem
como tarefa primordial a formação de uma nova geração de
gestores internacionais que também possam contribuir para o
desenvolvimento das empresas na Emilia-Romagna.
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PESQUISA

O dever da Alma Mater Studiorum - Universidade de
Bolonha, lugar natural do saber e dos saberes, è 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
PESQUISADORES EM FORMAÇÃO

1.657

doutorandos (ciclos XXVII - XXVIX)

1.231

bolsas de pesquisa (2014)
Para Alma Mater investir em pesquisa significa investir nos
jovens: cerca de 11 milhões de euros são destinados anualmente
em bolsas de doutorado, num total de 209 bolsas de estudo. A
estes se acrescentam financiamentos provenientes de estruturas
e de entidades financiadoras externas, num total de 6 milhões de
euros para outras 114 bolsas de estudo.
A Alma Mater credenciou 43 doutorados para XXX ciclo (A.A.
2014/2015). Dois cursos foram credenciados em acordo com
outras instituições de pesquisa: Astrofísica, com o Instituto
Nacional de Astrofísica (INAF), e Física, com o Instituto Nacional de
Física Nuclear (INFN). A Alma Mater iniciou várias parcerias com
empresas no âmbito dos doutorados industriais, uma forma de
conexão entre a alta formação universitária e o sistema produtivo.
São 5 doutorados internacionais ERASMUS MUNDUS.

INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO
Em 2014 a Universidade deu prosseguimento ao empenho em
âmbito europeu para o processo de desenvolvimento do Instituto
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) e participou de numerosas
iniciativas: 4 European Innovation Partnerships (EIP), 9 Joint
Programming Initiatives (JPI), 6 Public-Private Partnerships (PPP),
4 Joint Technologies Initiatives (JTI). Em paralelo, prosseguiram
as atividades voltadas para a intensificação das colaborações
de pesquisa em âmbito extra-UE, que levaram à assinatura
de acordos-quadro e à criação de laboratórios conjuntos com
parceiros chineses e brasileiros.
A Alma Mater é a única universidade italiana a entrar na top 200
mundial da QS World University Rankings® by Subject em 28 dos
30 campos científicos pesquisados.
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PESQUISA

11.000

FINANCIAMENTOS

12

resultados de pesquisa (média anual)

200

milhões de euros para os Departamentos no âmbito do
orçamento integrado para a pesquisa

produtos patenteados

20

95

9

46

milhões de euros financiados pela União Europeia (2007-2013)

variedades vegetais patenteadas

milhões de euros para o projecto Tecnopoli, para o
Addendum Tecnópolo de Ravenna e para o projeto Larvus
co-financiados pelo POR-FESR e CIPE

Spin-off credenciados entre 2013 e 2014

350

projetos de pesquisa financiados pela União Europeia (2007-2013)

+ 500

4,5

milhões de euros do MIUR para os cluster tecnológicos
nacionais

empresas envolvidas em projetos de pesquisa

6

cluster tecnológicos nacionais (de 8) e 3 projetos SCN – Smart
Cities Nacionais do Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca nos quais a Universidade de Bolonha está envolvida

1,8

milhões de euros do MIUR para os projetos SCN - Smart
Cities Nacionais

AVALIAÇÃO DA PESQUISA
Desde 1997, ano da criação do Observatório da Pesquisa, a
Universidade de Bolonha avalia anualmente os resultados da
pesquisa. A ANVUR (Agência Nacional de Avaliação do Sistema
Universitário e da Pesquisa) coloca a Alma Mater em segundo
lugar entre as grandes Universidades na avaliação da pesquisa
(2004-2010).
Dentre os 1% dos trabalhos mais citados em 22 campos científicos
em âmbito mundial, mais de 500 artigos são produzidos por
pesquisadores da Universidade de Bolonha (Thomson – Highly
Cited Threshold; 2004 - fevereiro 2014). Estes representam, no
geral, 2% da produção de artigos da Universidade de Bolonha
indexados na Web of Science (WoS).

PATENTES DA UNIVERSIDADE
7%
22%
7%
31%
20%
13%

Agroalimentar
Biomédica
Química e biotecnologia
Farmacêutica
Engenharia elétrica,
eletrônica e da informação
Engenharia mecânica,
civil e ambiental
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multicampus
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

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
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, culturais, comunitárias e
esportivas. Em cada sede foram instaladas Escolas, Departamentos
e Unidades Administrativas autônomas.
Cada campus coordena os serviços e as iniciativas de apoio ao ensino
e à pesquisa, relaciona-se ativa e sistematicamente com agentes
públicos e privados e, portanto, representa um motor essencial
para o crescimento socioeconômico do território em que opera.

bologna

RAVENNA
FORLì

14

CESENA
RIMINI

Multicampus

É O NÚMERO TOTAL DOS ESTUDANTES
INSCRITOS EM CESENA, FORLÌ,
RAVENNA, RIMINI, NO ANO LETIVO DE
2013/2014

PESSOAS NOS CAMPI

706

Professores e perquisadores trabalhando em
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

20.064

198
147
197
164

• 23,8% do total

5.967
5.825
4.753
3.519

Forlì

Forlì
Rimini
Cesena
Ravenna

Rimini
Cesena
Ravenna

450

pessoal técnico-administrativo trabalhando em
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

CAMPUS DE CESENA

CAMPUS DE RIMINI

ESCOLAS
• Engenharia e Arquitetura
• Psicologia e Ciências da Educação

ESCOLAS
• Farmácia, Biotecnologia e Ciências da Atividade Física e do Esporte
• Economia, Administração e Estatística

DEPARTAMENTOS
Arquitetura
6 Unidades administrativas

•
•

•
•

CAMPUS DE FORLÌ
ESCOLAS
• Línguas e Literaturas, Tradução e Interpretação
• Ciências politicas
• Economia, Administração e Estatística

DEPARTAMENTOS
Ciência para a Qualidade de Vida
4 Unidades administrativas
OUTRAS ESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE
Centro de Estudos Avançados em Turismo

•

DEPARTAMENTOS
Interpretação e Tradução
5 Unidades administrativas

•
•

CAMPUS DE RAVENNA
ESCOLAS
• Letras e Patrimônio cultural
DEPARTAMENTOS
Patrimônio cultural
3 Unidades administrativas

•
•

OUTRAS ESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE
Centro Interdepartamental de Ciências Ambientais
Escola Superior de Estudos sobre a Cidade e o Território

•
•
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INTERNACIONAL

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.
Estatuto da Universidade, Princípios constitutivos, Art.
1, parágrafo 8
AS PARCERIAS DA UNIVERSIDADE DE BOLONHA NO MUNDO

781

100

61

107

76
23
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INTERNACIONAL

273

PROJETOS INTERNACIONAIS

acordos com empresas estrangeiras destinados a estágios de alunos

25

Redes Erasmus Mundus Ação 2

5,0

milhões de euros de fundos para promoção de
INTERCÂMBIO (discente e docente) dentro e fora da Europa

650

+ 136 projetos

de internacionalização da didática e de capacity building já
implementados, dos quais 42 são coordenados pela Universidade
e 94 são coordenados pelos parceiros nos seguintes clusters:
Higher Education and Global Challenges (51 projetos); Connecting
Cultures and Managing Diversity (19 projetos); EU and Global
Citizenship (16 projetos); Food and Environment (13 projetos);
Health and Rights (13 projetos); Economics and Development (9
projetos); Technology and Innovation (15 projetos).

14

docentes com responsabilidade no âmbito
das relações internacionais

novos projetos internacionais aprovados em 2014

1,2

milhões de euros para estudantes estrangeiros
(115 bolsas de estudos concedidas por mérito)

2.288

estudantes internacionais em intercâmbio

2.381

alunos da Alma Mater no exterior

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.

39

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 7 Joint Masters
e 5 Joint Doctorates), fomentando, agregando e coordenando
redes europeias em torno da gestão de Joint programme.

GRADUADOS COM EXPERIÊNCIA DE
ESTUDOS NO EXTERIOR (2011-2013)

2011

17,3%

14,2%

21,2%

22,6%

2013

17,7%

14,7%

21,4%

24%

total de graduados

Mestrado

Graduação trienal

Mestrado de ciclo único

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. A
Universidade participa do Campus Sino-Italiano da Universidade
de Tongji em Xangai. No final de 2011 a Universidade de Bolonha
foi escolhida pelo Governo Brasileiro como instituição italiana
de referência para o Projeto Ciências sem Fronteiras (CsF), que
envolve 24 Universidades, o Conselho Nacional de Pesquisas, o
Centro de Pesquisa BIOGEM, o Instituto Nacional de Física Nuclear,
o Sistema Científico Friuli Venezia Giulia, a Agência Nacional para
as Novas Tecnologias, a Energia e o Desenvolvimento Econômico
Sustentável, e a Telecom Itália. A Universidade de Bolonha
hospeda a secretaria técnica do projeto CsF-Itália, que entre 2011
e 2014 coordenou a chegada de 3.296 bolsistas à Itália.

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
jurídica no exterior e a única Universidade estrangeira credenciada
na Argentina. A Sede de Buenos Aires há 16 anos constitui uma
base importante para a realização de cursos internacionais, de Alta
Formação e Summer School (Gestão de Organizações Culturais
e Desenho Industrial), de Graduação (áreas de Administração de
Empresas e Ciência Política) e Master (Relações Internacionais,
Gestão de Empresas, Relações do Trabalho) que são realizados
em parte na Itália e em parte na Argentina ou em outros países da
América Latina, além de oferecer a oportunidade de obter títulos
válidos tanto na Itália quanto na Argentina. A sede de Buenos
Aires, canal estratégico de cooperação entre a Itália e América
Latina, também favorece a coordenação de projetos de pesquisa
e de colaboração acadêmica da Universidade de Bolonha com os
países da América Latina, constituindo um centro de pesquisa no
campo do desenvolvimento econômico, da regulamentação e de
pequenas e médias empresas reconhecido em âmbito continental.
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PESSOAL

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
No que se refere à política de pessoal, em conformidade com os
princípios estatutários, a Universidade compromete-se a valorizar
as competências e as experiências profissionais das pessoas que
trabalham em suas diversas estruturas.

DOCENTES E PESQUISADORES
Os recentes processos de admissão, depois dos procedimentos
de habilitação nacional, determinaram um desenvolvimento
profissional generalizado do corpo docente. Ao longo de 2014
a Universidade implementou os procedimentos de admissão
previstos pela Reforma Gelmini (Lei nº. 240/2010) para 46
novos professores de 1º nível e 358 professores de 2º nível. Os
pesquisadores por tempo determinado tiveram um aumento
de 30% em 2013 e hoje são 170. A idade média dos novos
pesquisadores é consideravelmente inferior em relação a dos
pesquisadores por tempo indeterminado.

DOCENTES E PESQUISADORES
CHAMADAS 2014
46
358
40
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Professores de 1° nível
Professores de 2° nível
Pesquisadores
por tempo determinado

FORMAÇÃO DO 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
seu pessoal. A participação em 2013 sofreu um aumento de 29% em
relação a 2012. 73% do pessoal técnico-administrativo frequentou
ao menos um curso de formação ou de atualização profissional.

PROJETOS DE ALTA FORMAÇÃO
A Universidade apoia a participação em cursos de Alta Formação
e de Especialização como uma oportunidade concreta de
investimento profissional em favor de sua equipe. Desde 2006,
ao menos 100 funcionários técnico-administrativos obtiveram
bolsas de mobilidade na Europa, uma oportunidade de formação
que desde 2012 foi estendida também a alguns países fora da
Europa. Atualmente são 85 funcionários técnico-administrativos
inscritos nos cursos de Graduação da Universidade.

PESSOAL

5.921

PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS

2.816

A Universidade de Bolonha presta particular atenção às
pessoas com necessidades especiais. Em conformidade com a
legislação vigente, é garantida uma cota a favor das pessoas com
necessidades especiais de 7% do total das contratações, além da
cota de 1% destinada a outras categorias.

funcionários docentes e técnico-administrativos

docentes

• 698 docentes de 1 ° nível

Para a inserção no trabalho, conta-se com serviços de apoio e
de colocação orientada, os quais são capazes de acompanhar as
pessoas com necessidades especiais durante todo o seu percurso
profissional, graças à colaboração de uma dedicada força-tarefa.

• 1.115 docentes de 2 ° nível
• 1.003 pesquisadores

3.105

COMITÊ ÚNICO DE GARANTIA

técnico-administrativos

Estabelecido pela lei n.183 / 2010, criado na Universidade no final
de 2013 e ativo desde janeiro de 2014, o Comitê Único de Garantia
para a Igualdade de Oportunidades, a Valorização do Bem-Estar
dos Trabalhadores e Contra a Discriminação no Trabalho - CUG
tem uma composição paritária e é composto por representantes
dos docentes, dos funcionários técnico-administrativos e por
representantes da Universidade. Suas funções são propositivas,
consultivas e de verificação para o desenvolvimento da cultura
da igualdade de oportunidades, da valorização do bem-estar no
trabalho e do combate às diversas formas de discriminação.

• 3.004 pessoal
• 85 leitores e colaboradores linguísticos
• 16 diretores

PESSOAL POR GÊNERO
DOCENTES
Total

Docentes
de 1 ° nível
Docentes
de 2 ° nível
Pesquisadores
e assistentes

1.721
(61,1%)

1.095
(38,9%)

550
(78,8%)

148
(21,2%)

652
(54,4%)

463
(45,6%)

519
(51,7%)

484
(48,3%)
mulheres

homens

Os procedimentos de entrada e admissão em 2014 levaram a uma
distribuição mais equilibrada entre os gêneros, em consonância
com a promoção da igualdade de oportunidades em todos os
âmbitos da vida acadêmica previstos pelo Estatuto da Universidade.

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Total

2.033
(65,5%)
mulheres

1.072
(34,5%)

homens
19

BALANÇO

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014
DA UNIVERSIDADE DE BOLONHA

603,7 milhões de euros

FUNDO DE FINANCIAMENTO ORDINÁRIO (FFO)
(MILHÕES DE EUR): MOVIMENTO 2010-2013 E
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL
ANO

FFO
BOLONHA

FFO
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014
MACROAGREGAÇÕES DAS DESPESAS
MACROAGREGAÇÕES DAS DESPESAS

MILHÕES
DE EUROS

COTA PRÊMIO - FUNDO DE FINANCIAMENTO
ORDINÁRIO (MILHÕES DE EUR): MOVIMENTO
2010-2013 E PERCENTUAL SOBRE O TOTAL
ANO

TOTAL
20

603,7

COTA
PRÊMIO
BOLONHA

COTA
PRÊMIO
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

BALANÇO

BALANÇO SOCIAL
O Balanço Social 2013 representa o compromisso
voluntário de transparência da Universidade, com o intuito
de compartilhar informações para a promoção de um
diálogo bem informado com todas as partes interessadas,
internas e externas. O Balanço presta contas das
atividades realizadas em 2013, ano que representou para a
Universidade um importante período de revisão em várias
frentes: ensino, pesquisa, gestão administrativa, gestão
organizacional, terceira missão.

PLANO DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL 2013-2016
A Universidade de Bolonha investe em desenvolvimento
sustentável e as ações previstas no Plano 2013-2016
desenvolvem-se em três grandes linhas de ação: energia,
mobilidade sustentável, sustentabilidade ambiental.
As medidas destinam-se a favorecer a valorização do
território, garantir a proteção e a renovação dos recursos
naturais, por meio do envolvimento da comunidade
universitária, a conciliação com as partes interessadas
locais, garantindo a integração das medidas numa
articulação Multicampus.

EDIFICAÇÃO
A universidade, que se estende por uma área de 1.086.134,88 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 EM ANDAMENTO
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.

AS DESPESAS COM PESSOAL

DÍVIDAS

66,4% do montante tot al provém do
fundo de financiamento ordinário, dos
fundos para a programação trienal, das
taxas e contribuições da universidade.

a Universidade de
Bolonha não tem
dívidas

TOTAL EM SUPERFÍCIE
MILHÕES
EM M2
DE EUROS

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.

TOTAL

185,8

106.700
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FUTURO

FUTURO

Foto: Prefeitura de Bolonha

A exposição “Projeto Staveco. Um novo polo universitário
entre o centro histórico e a colina” foi promovido em março
2014 pela Universidade de Bolonha, Prefeitura de Bolonha e
Urban Center Bologna. Na exposição foram apresentadas as
propostas e ideias de projetos para a antiga área de Staveco,
elaboradas por cerca de trinta pesquisadores do Departamento
de Arquitetura e do Departamento de Engenharia civil, química
e ambiental e de Engenharia de materiais da Universidade de
Bolonha, com 14 escritórios de jovens arquitetos.

A NOSSA MISSÃO

PROJETO STAVECO

A Alma Mater, orgulhosa do seu patrimônio e de sua primazia;
zelosa de sua autonomia e da pluralidade de seus saberes;
consciente da sua vocação formativa e científica e de sua enorme
responsabilidade social e moral, propõe-se como o lugar natural
da inovação do conhecimento, do reconhecimento do mérito e da
formação integral dos cidadãos.
A Alma Mater – comunidade responsável de alunos, docentes e
funcionários técnico-administrativo – esforça-se para que todos,
em particular os jovens, possam crescer experimentando com
rigor e paixão a unidade da cultura dentro da pluralidade de
linguagens disciplinares e científicas.
Plano Estratégico da Universidade 2013-2015

A Alma Mater e a Prefeitura de Bolonha assinaram um acordo em
março de 2014 para a recuperação e valorização da área Staveco.
A área, atualmente pertencente à Agenzia del Demanio e de cerca
de 95.000 m², dispõe de área edificável de cerca de 42.500 m².
A nova unidade dará vida a um polo universitário com forte vocação
internacional e grande sustentabilidade ambiental. A área será
dedicada aos diversos Departamentos (16.000m2), aos espaços
para o ensino e a pesquisa (cerca de 15.000 m2), aos serviços para
os estudantes (mais de 11.000 m2) e prevê um sistema de parques
públicos e espaços coletivos abertos à cidade.
Com o Projeto Staveco, para o qual está sendo desenvolvido o
Master Plan, a Alma Mater reafirma a sua política de abertura ao
mundo e seu papel estratégico para a cidade de Bolonha.

ReUniOn: 19-21 JUNHO 2015
O primeiro encontro mundial de Alumni da Alma Mater será
realizado em Bolonha de 19 a 21 de junho de 2015. Concebido
tendo em vista todos os formados pela Universidade de Bolonha,
será uma grande oportunidade para os seus ex-alunos reviverem
as emoções de anos passados, reencontrarem colegas,
redescobrirem os lugares-chave de suas vidas universitárias,
compartilharem memórias com suas famílias.
Para Alma Mater o evento torna-se uma oportunidade para
reencontrar e reabraçar seus estudantes, para dizer-lhes
“obrigado” por terem se tornado embaixadores da Universidade
de Bolonha na Itália e no mundo. Na ocasião será lançada a
Associação dos Ex-Alunos.
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Foto: Schiassi

Cerimônia de inauguração A.A. 2013/2014 e atribuição da Laurea ad honorem a Aung San Suu Kyi em Filosofia
(laurea ad honorem deliberada em 2000). Aula Magna Santa Lucia, Bolonha, 30 de outubro de 2013
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