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Archiginnasio, sede do antigo “Studio di Bologna”. Os brasões dos estudantes são colocados ao redor da 
lápide comemorativa que celebra as qualidades de Prospero Pallicini, professor de Direito, 1636
Foto: Studio Pym/Nicoletti

Foto capa: Cerimônia de formatura dos doutorandos, Piazza Maggiore, Bolonha, 18 de junho de 2012
Foto: G. Schicchi
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A UNIVERSIDADE

1088
A UniversidAde  
(stUdiUm) de 
BolonhA foi 
criAdA pelos 
estUdAntes 
e pArA os 
estUdAntes e 
é A mAis AntigA 
UniversidAde do 
mUndo ocidentAl

1158
AlUnos 
Bolonheses 
oBtiverAm do 
imperAdor 
frederico i 
BArBArossA o 
reconhecimento 
dA liBertAs 
scholAriUm

1364
Ao lAdo dA 
UniversitAs 
dos legistAs 
foi criAdA A 
UniversitAs 
dos ArtistAs, 
oU melhor, A 
dos filósofos e 
médicos

1369
foi institUidA A 
fAcUldAde de 
teologiA

1561
Ulisse 
AldrovAndi 
inAUgUroU A 
primeirA cátedrA 
de ciênciAs 
nAtUrAis

1690
fUndAção dA 
AcAdemiA de 
ciênciAs

Torre da Specola
Foto: S. Mirabella
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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. 

1888
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

1988
com A mAgnA chArtA 
dA UniversidAde 
confirmA-se  A 
importânciA 
do pApel dA 
UniversidAde 
jUnto à sociedAde 
contemporâneA

1993
primeirA reformA 
do estAtUto dA 
UniversidAde, com 
BAse no princípio 
dA AUtonomiA 
UniversitáriA

1999
AssinAtUrA dA 
declArAção de 
BolonhA,  qUe criA 
Um espAço comUm 
eUropeU de ensino 
sUperior (BolognA 
process)

2012
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

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

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

A UNIVERSIDADE

Órgãos da Universidade departamentos

Órgãos aUxiliares

esColas

Reitoria, o reitor é acessorado 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 único para a garantia da igualdade de oportunidades

Agrária e Medicina Veterinária
Economia, Management 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
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ESTUDANTES

87.418 
inscritos nos cUrsos de grAdUAção e  
pós-grAdUAção 

21.163
inscritos nAs sedes de cesenA, forlì,  
rAvennA, rimini 

5.965
estUdAntes internAcionAis 

homens
43,7%  

mUlheres
56,3%  

totAl de 
estUdAntes 
inscritos no 
Ano letivo de 
2011/2012

inscritos nos 
cUrsos de 
grAdUAção por 
gênero

Biblioteca da Universidade de Bolonha
Foto: A. Samaritani
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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

ESTUDANTES

82.363 
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) 

76.995 itAliAnos  

(42% dos AlUnos provêm de oUtrAs regiões)

5.368 internAcionAis

cUrso de 
grAdUAção 
trienAl 
(licenciAtUrA 
pós-BolonhA)

mestrAdo
18% 

58% 

cUrso de grAdUAção 
de longA dUrAção  

/5 Anos (licenciAtUrA 
pré-BolonhA)

6% 

mestrAdo de  
ciclo único

18% 

direito À edUCaÇão

10.292 
BolsAs er.go 
(entidAde 
regionAl 
pArA o direito 
Ao ensino 
sUperior)

5.055 
4.458 itAliAnos 
597 internAcionAis

1.714 doUtorAndos (258 doUtorAndos internAcionAis)

 1.276 inscritos nA escolA de especiAlizAção

 1.460 inscritos nos cUrsos de mAster profissionAlizAnte 

 605 inscritos nos cUrsos de AltA formAção/formAção   
  permAnente

1.697
vAgAs em 
AlojAmentos 
er.go

4.910  
estUdAntes 
BeneficiAdos 
pelA redUção 
dAs tAxAs 
escolAres

249  
BolsAs 
pArA 
AtividAdes 
de tUtoriA 

2.594  
colABorAções 
de AlUnos, em 
regime de tempo 
pArciAl, nos 
diversos setores 
e serviços 
Universitários

serviÇos aos estUdantes

Comissão de esporte 
UniversitÁrio

2 milhões de euros para: serviço de 
orientação ao universitário durante toda 
a sua trajetória acadêmica, oferta de 
emprego, assistência médica e 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 
(cUsB) e de outras associações filiadas.

para o ano letivo  2012/2013,  a Universidade de Bolonha aumentou em 10% os recursos para financiar o  direito 
à educação. no total são 22 milhões de euros destinados sobretudo à/a:

• isenção total ou parcial de taxas acadêmicas para alunos, baseada no mérito e na renda (cerca de 14 mil  
alunos por ano são beneficiados por essa política de isenção); 

• isenção total de taxas acadêmicas para alunos que obtiveram a nota máxima (100 e louvor) no “exame de 
maturidade”; 

• isenção total das taxas para os graduados dentro dos prazos previstos e com nota máxima (110/110): trata-se 
de uma medida em prol dos matriculados no curso de mestrado que tenham conseguido, com nota máxima, 
o título de graduação até os meses estivos; 

• 2.594 bolsas de colaboração em regime de tempo parcial: cada uma de 1.150 euros para estudantes 
colaboradores, selecionados em base ao mérito e à renda, por um montante total de 2,9 milhões de euros;

• 180 prêmios, de 2.500 euros cada um, para estudantes que se destacarem, num total de 450.000 euros 
(incluindo 15 prêmios para estudantes internacionais);

• 104 bolsas de estudos, de 2.000 euros cada uma, para estudantes em dificuldade socioeconômica; 
• isenções para estudantes internacionais: a Alma mater dispõe de um fundo de mais de 200.000 euros para o 

pagamento de 114 bolsas relativas às taxas de inscrição. 

estUdAntes 
inscritos nos 
cUrsos,  
Ano letivo 
2011/2012 

estUdAntes 
inscritos nos 
cUrsos de 
doUtorAdo, 
especiAlizAção 
e formAção 
permAnente

distriBUição dos 
AlUnos inscritos 

ESTUDANTES
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212
cUrsos

cUrsos de 
grAdUAção 
trienAl 
(licenciAtUrA 
pós-BolonhA), 
mestrAdo e 
mestrAdo de 
ciclo único

94
cUrsos de grAdUAção trienAl

107
cUrsos de mestrAdo 

11
cUrsos de mestrAdo de ciclo único

40
cUrsos internAcionAis, dos 
qUAis:

18
em língUA inglesA

ENSINO

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

qUAdro do sistemA Universitário itAliAno

ects = sistemA eUropeU de trAnsferênciA de créditos.
1 crédito = 25 horAs de trABAlho do AlUno (AUlAs presenciAis, seminários, estUdo/trABAlho individUAl, exAmes, etc).
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53
cUrsos de 
doUtorAdo

doUtorAdo, 
especiAlizAção 
e formAção 
permAnente

50
escolAs de 
especiAlizAção

61
mAster  
profissionAlizAnte
dos qUAis: 

17
internAcionAis

29
relAçAo de 
AlUnos inscritos / 
docentes (A médiA 
itAliAnA é de 31) 

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

ENSINO

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

Centro lingUÍstiCo da Universidade

composto por 58 bibliotecas articuladas em 77 pontos de 
atendimento, oferece mais de 5.000 cabines para estudos 
e pesquisas e acesso a mais de 500 bases de dados. 

sistema BiBlioteCÁrio da Universidade 

trata-se de uma organização que tem como objetivo valorizar 
o mérito dos alunos desde o seu ingresso na universidade até 
a conclusão do seu curso, oferecendo-lhes uma formação 
profissional altamente qualificada e de valor interdisciplinar.

ColÉgio sUperior

cada ano a Universidade oferece mais de 400 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 15 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

disCiplinas: tendÊnCias 2009-2012

1.8476.720 1.6236.548 1.4556.306

2009-2010 2010-2011 2011-2012

TOTAL: 8.567 TOTAL: 8.171 TOTAL: 7.761

DISCIPLINAS DISCIPLINAS COM 4 CRÉDITOS 

ComposiÇão da oFerta Formativa por 
CUrso, no ano letivo de 2011/2012

grAdUAção 
trienAl

44% 

mestrAdo de 
ciclo único

5%
mestrAdo
51% 

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.

formAção 
profissionAl



8

12.000 
resUltAdos de pesqUisA (médiA 
AnUAl)

180
prodUtos pAtenteAdos

277
projetos de pesqUisA finAnciAdos 
no âmBito do vii frAmeWorK 
progrAmme e oUtros progrAmAs 
dA Ue (de 2007 A novemBro de 2012)

PESQUISA

Laboratório
Foto: C. Turci
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97
projetos de pesqUisA prin 2010-2011 (projeto de 
pesqUisA de interesse nAcionAl) e firB 2012 (fUndo de 
investimento em pesqUisA de BAse)

7
centros interdepArtAmentAis, dedicAdos à pesqUisA 
indUstriAl (ciri), AtrAvés dos qUAis A UniversidAde de 
BolonhA contriBUi pArA A rede de AltA tecnologiA dA 
região emiliA-romAgnA.

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.

PESQUISA

FinanCiamentos

pesqUisadores em FormaÇão

12 MILHõES  
de eUros dedicAdos 
Aos depArtAmentos dA 
UniversidAde.

1.713 
doUtorAndos 
(ciclos  
xxv-xxvii)

10 MILHõES
de eUros provenientes do 
ministério dA edUcAção e 
pesqUisA pArA os últimos 
projetos prin 2010-2011 e 
firB 2012

1.175 
BolsAs de 
pesqUisA (2011)

77 MILHõES
de eUros provenientes do 
vii frAmeWorK progrAmme 
e de oUtros progrAmAs 
finAnciAdos pelA Ue (de 
2007 A novemBro de 2012)

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

o investimento em pesquisa significa para Alma mater investir nos jovens: 
6 milhões de euros dedicados a bolsas de pesquisa. 
11 milhões de euros são destinados anualmente à concessão de bolsas de 
estudo para o doutorado; somam-se a este número os financiamentos que 
os departamentos recebem diretamente.

hoje, a Alma mater studiorum de Bolonha é a primeira universidade italiana capaz de atrair os fundos europeus 
destinados à pesquisa (projetos financiados no quadriênio 2007-2010) e a 27º. na classificação europeia.

oBservatÓrio de pesqUisa

criado em 1997, o observatório é o primeiro órgão na itália que avalia anualmente os resultados de pesquisa. 
Atualmente, é composto por 15 membros.
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BOLOGNA
RAVENNA

FORLì

RIMINI
CESENA

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES 

forlì 
6.539  

cesenA 
4.649  

rAvennA 
3.578 

rimini 
6.397

21.163 
é o número totAl dos 
estUdAntes inscritos 
em cesenA, forlì, 
rAvennA, rimini, no Ano 
letivo de 2011/2012 

do totAl

MUlTIcAMPUS
cESENA, FORlì, RAVENNA, RIMINI

24,2%
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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

A partir 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.

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROFESSORES E PESQUISADORES EM 2012 424

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

CampUs de Cesena

CampUs de Forlì

ESCOLAS
engenharia e Arquitetura
psicologia e ciências da educação 

DEPARTAMENTOS
Arquitetura

6  Unidades administrativas 

ESCOLAS
línguas e literaturas, tradução e interpretação
ciências políticas
economia, management e estatística

DEPARTAMENTOS
interpretação e tradução

5 Unidades administrativas 

CampUs de ravenna
ESCOLAS
letras e patrimônio cultural 

DEPARTAMENTOS
patrimônio cultural

3 Unidades administrativas 

CampUs de rimini
ESCOLAS
farmácia, Biotecnologia e ciências da Atividade física 
e do esporte
economia, management e estatística 

DEPARTAMENTOS
ciência para a qualidade de vida

4 Unidades administrativas 

677 
professores e 
pesqUisAdores 
trABAlhAndo em cesenA, 
forlì, rAvennA, rimini 

rimini cesenA
196

Forlì
197

rAvennA 
153

131
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771
84

31

78

80 21

170
Acordos com empresAs 
estrAngeirAs destinAdos A 
estágios de AlUnos

37
redes AtivAs erAsmUs mUndUs

5,3
milhões de eUros de fUndos 
pArA promoção de intercâmBio 
(discente e docente) dentro e 
forA dA eUropA

INTERNAcIONAlIZAÇÃO

As pArceriAs dA UniversidAde de BolonhA no mUndo
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2.071
AlUnos dA AlmA mAter  
no exterior

700
docentes com 
responsABilidAde em 
âmBito dAs relAções 
internAcionAis

1,2 
milhões de eUros 
pArA estUdAntes 
internAcionAis 
qUAlificAdos e 
merecedores 

2.365
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. 

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

INTERNACIONALIZAÇÃO

A Universidade de Bolonha sempre promoveu o confronto 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 (2010-2011)

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 700 estudantes 
chineses em Bolonha são mantidas pela Associação 
colégio da china. A Universidade de Bolonha foi escolhida 
pelo governo brasileiro como referência nacional para 
o projeto ciência sem fronteiras. o programa envolve 
11 universidades, o conselho nacional de pesquisa e 
a telecom itália. em 2012, a Universidade coordenou a 
chegada de 450 estudantes bolsistas e espera, em quatro 
anos, receber mais de 6.000 bolsistas brasileiros na 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 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

28

63

cUrsos de grAdUAção e 
de mestrAdo conferem 
diplomAs  dUplos, 
múltiplos, conjUnto oU 
integrAdo. 

Uma das primeiras universidades na 
europa no âmbito do programa erasmus 
mundus, a Universidade de Bolonha 
promove e coordena a rede europeia 
para gestão joint programmes.

PROJETOS DE COLABORAÇÃO ACADêMICA, ENSINO, 
TRANSFERêNCIA DE CONHECIMENTO, TODOS APROVADOS 
ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2012, DOS QUAIS 24 DESEMPENHAM 
O PAPEL DE COORDENADORES. O SUCESSO DOS PROJETOS 
APRESENTADOS AUMENTOU DE  33% EM 2011 PARA 50% EM 2012.

2010

GRADUAÇÃO 
TRIENAL

13,4%

MESTRADO

20,9%

MESTRADO DE 
CICLO ÚNICO

19,6%

TOTAL DE 
GRADUADOS

16,2%

2011

GRADUAÇÃO 
TRIENAL

14,2%

MESTRADO

21,2%

MESTRADO DE 
CICLO ÚNICO

22,6%

TOTAL DE 
GRADUADOS

17,3%
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PESSOAl

2.881
docentes

763
docentes de 1 ° nível

865
docentes de 2 ° nível

1.253
pesqUisAdores

5.982
fUncionários:  
docentes e técnico-
AdministrAtivos

3.101
técnico-AdministrAtivos

3.004
pessoAl 

83
leitores e colABorAdores lingUísticos

14
diretores

pessoal por gÊnero
DOCENTES

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

MULHERES HOMENS

2.040 (65,8%) 1.061 (34,2%)

MULHERES HOMENS

163 (21,4%) 

1.095 (38,0%) 

1°. NÍVEL   

TOTAL

TOTAL 

600 (78,6%) 

1.786 (62,0%)

2°. NÍVEL 

PESQUISADORES 
E ASSISTENTES 

321 (37,1%) 544 (62,9%)

611 (48,7%) 642 (51,3%) 

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 em 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

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

ContrataÇão por tempo 
indeterminado no ano de 2012 

pessoas portadoras de deFiCiÊnCia

122 contratações de pessoal técnico-administrativo

A Universidade trata com especial atenção as pessoas com 

deficiência. Além do serviço destinado aos estudantes portadores 

de deficiência (servizio studenti disabili), a universidade 

desenvolve outros projetos de inclusão, tais como socialização no 

âmbito do mercado de trabalho e sensibilização acerca do tema. 

ContrataÇão de doCentes 

PROFESSORES 1° NÍVEL

PESQUISADORES

2010

PROFESSORES 2° NÍVEL

2011 2012CARGO

15 30 15

56 67 13

53 73 57

124 170 85TOTAL

PESSOAL
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RECURSOS FINANCEIROS

REcURSOS FINANcEIROS

628,3
milhões de eUros: o BAlAnço 
orçAmentário de 2012 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

416
milhões de eUros: fUndo de finAnciAmento ordinário (ffo) e oUtrAs 
trAnsferênciAs do estAdo

123
milhões de eUros: contriBUições dos estUdAntes 

64,3
milhões de eUros: contriBUições externAs 

25
milhões de eUros: excedentes do BAlAnço orçAmentário de 2011

Conjunto arquitetônico Navile, Bolonha
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RECURSOS FINANCEIROS

BalanÇo 2012: agregados 
maCroeConÔmiCos de 
despesas

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

a visão estratégica do corpo acadêmico 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 2009-2010 e perCentUal 
soBre o total

Cota prÊmio - FUndo de 
FinanCiamento ordinÁrio 
(milhÕes de eUr):
movimento 2009-2010 e perCentUal 
soBre o total

2009

2010

2011

2012

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%

FFO 
BOLONHA

ANO FFO 
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

2009

2010

2011

2012

33,3

45,9

55,3

63,7

523,5

720,0

832,0

910,0

6,4%

6,4%

6,6%

7,0%

COTA PRêMIO
BOLONHA

ANO COTA PRêMIO 
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

AS DESPESAS COM PESSOAL:

69,3% em relAção à cotA limite 
determinAdA pelA lei qUe é de 80%

DÍVIDAS:

0,0% do fUndo de finAnciAmento ordinário relAtivo Ao 
limite máximo qUe é de 15% estABelecido por lei

 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.

AGREGADOS 
MACROECONÔMICOS 
DE DESPESAS

MILHõES 
DE EUROS

ENSINO

PESQUISA

SERVIÇO PRESTADO  
AOS ESTUDANTES

RELAÇõES INTERNACIONAIS

PESSOAL

OUTRAS ESTRUTURAS

ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO

TOTAL

19,8

39,2

23,1

11,6

393,5

5,1

136,0

628,3

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 45.000

15.000

15.000

2.000

23.500

3.000

900

SUPERFÍCIE 
EM M2

ii fase - residência dos estudantes e edifício de serviços “lazzaretto”, 
Bolonha - 2ª. parcela de financiamento miUr lg. 338/2000

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

reforma “ex cruz-vermelha”- Bolonha - 1ª parcela de 
financiamento

campus forlì - em andamento

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

realização de um novo bloco de salas - ravenna - em pauta 
para 2013

88,0

28,5

30,0

2,5

 37,3

13,0

1,0



Cerimônia de abertura do ano letivo 2011/2012 e concessão do título de Doutor honoris causa ao Presidente da 
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