2012
Português

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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As duas Torres: Asinelli e Garisenda, Bolonha
Foto: C. Turci

A UNIVERSIDADE
1 0 8 8 1158 1364 1369 1561 16 9 0
A Universidade
(Studium) de
Bolonha foi
criada pelos
estudantes
e para os
estudantes e
é a mais antiga
universidade do
mundo ocidental

Torre da Specola
Foto: S. Mirabella
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alunos
Bolonheses
obtiveram do
imperador
Frederico I
Barbarossa o
reconhecimento
da Libertas
scholarium

Ao lado da
Universitas
dos legistas
foi criada a
Universitas
dos artistas,
ou melhor, a
dos filósofos e
médicos

Foi instituida a
Faculdade de
Teologia

Ulisse
Aldrovandi
inaugurou a
primeira cátedra
de Ciências
Naturais

Fundação da
Academia de
Ciências

A 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
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

18 8 8

1988

19 93

1999

2012

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
da Universidade
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) concluise o processo
de reforma
universitária,
encetada em
2010, e inicia-se a
implementação da
nova estrutura
administrativa e
organizacional

Órgãos da Universidade

Departamentos

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

Órgãos auxiliares
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

ESCOLAS
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
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ESTUDANTES
TOTAL DE
ESTUDANTES
INSCRITOS NO
ANO LETIVO DE
2011/2012

87.418
Inscritos nos cursos de graduação e
PÓS-GRADUAÇÃO

56,3%
Mulheres

Inscritos nos
cursos de
graduação por
gênero

21.163

Inscritos nas sedes de Cesena, Forlì,
Ravenna, Rimini

5.965

Estudantes internacionais

43,7%
Homens

Biblioteca da Universidade de Bolonha
Foto: A. Samaritani
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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,
ANO LETIVO
2011/2012

8 2.363

Distribuição dos
alunos inscritos

ESTUDANTES
INSCRITOS NOS
CURSOS DE
DOUTORADO,
ESPECIALIZAÇÃO
E FORMAÇÃO
PERMANENTE

5.055
4.458 italianos
597 internacionais

Mestrado de
ciclo único

6%
Curso de graduação
de longa duração
/5 anos (licenciatura
pré-Bolonha)

18%
Mestrado

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

DIREITO À EDUCAÇÃO

SERVIÇOS AOS ESTUDANTES

10.292 1.697 4.910 249
bolsas ER.GO
(Entidade
regional
para o direito
ao ensino
superior)

trienal
(licenciatura
pós-Bolonha)

18%

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

de
58% Curso
graduação

vagas em
estudantes
alojamentos beneficiados
ER.GO
pela redução
das taxas
escolares

bolsas
para
atividades
de tutoria

2.594
colaborações
de alunos, em
regime de tempo
parcial, nos
diversos setores
e serviços
universitários

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.

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.

COMISSÃO DE ESPORTE
UNIVERSITÁRIO
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.
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ENSINO
Cursos de
graduação
trienal
(licenciatura
pós-Bolonha),
Mestrado e
Mestrado de
ciclo único

94

212

cursos de graduação trienal

107

Cursos de mestrado

Cursos

11

40

Cursos internacionais, dos
quais:

18

em língua inglesa

Cursos de mestrado de ciclo único

QUADRO DO SISTEMA UNIVERSITÁRIO ITALIANO

DOUTORADO E ESCOLAS DE ESPECIALIZAÇÃO

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

MESTRADO (EM 2 ANOS)
120 ECTS

MASTER
PROFISSIONALIZANTE
2°. NÍVEL

GRADUAÇÃO TRIENAL
180 ECTS

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).
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ENSINO

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

DOUTORADO,
ESPECIALIZAÇÃO
E FORMAÇÃO
PERMANENTE

53

50

Cursos de
doutorado

Escolas de
especialização

Formação
Profissional

61

29

Master
profissionalizante
dos quais:

relaçao de
alunos inscritos /
docentes (a média
italiana é de 31)

17

internacionais

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.

COMPOSIÇÃO DA OFERTA FORMATIVA POR
CURSO, NO ANO LETIVO DE 2011/2012

5%

51%

MESTRADO DE
CICLO ÚNICO

MESTRADO

44%
GRADUAÇÃO
TRIENAL

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

Sistema BIBLIOTECÁRIO 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.

COLÉGIO SUPERIOR
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.

ATIVIDADES E SERVIÇOS CULTURAIS

DISCIPLINAS: TENDÊNCIAS 2009-2012
DISCIPLINAS

CENTRO LINGUÍSTICO DA UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS COM 4 CRÉDITOS

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.

SISTEMA DE MUSEUS DA UNIVERSIDADE
6.720

1.847

6.548

1.623

6.306

1.455

TOTAL: 8.567

TOTAL: 8.171

TOTAL: 7.761

2009-2010

2010-2011

2011-2012

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.
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PESQUISA
12.000

180

277

resultados de pesquisa (média
anual)

produtos patenteados

projetos de pesquisa financiados
no âmbito do VII FRAMEWORK
PROGRAMME e outros programas
da UE (de 2007 a novembro de 2012)

Laboratório
Foto: C. Turci
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PESQUISA

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.

97

7

projetos de pesquisa PRIN 2010-2011 (Projeto de
Pesquisa de Interesse Nacional) e FIRB 2012 (Fundo de
Investimento em Pesquisa de Base)

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.

Financiamentos

12 milhões 10 milhões 77 milhões

44 milhões

de euros dedicados
aos departamentos da
Universidade.

de euros PROVENIENTES
do fundo POR-FESR
e CIPE para o Parque
Tecnológico, para o
triênio 2011-2013

de euros PROVENIENTES do
Ministério da Educação e
Pesquisa para os últimos
projetos PRIN 2010-2011 e
FIRB 2012

de euros PROVENIENTES do
VII FRAMEWORK PROGRAMME
e de outros programas
financiados pela UE (de
2007 a novembro de 2012)

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.

Pesquisadores em formação

1.713

1.175

doutorandos
(ciclos
XXV-XXVII)

bolsas de
pesquisa (2011)

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.

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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Multicampus
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

2 1 .1 63
é o número total dos
estudantes inscritos
em Cesena, Forlì,
Ravenna, Rimini, no ano
letivo de 2011/2012

24,2%

do total

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES

6.397
Rimini

3.578
Ravenna

4.649
Cesena

6.539
Forlì

BOLOGNA
RAVENNA
FORLì

CESENA

10

RIMINI

Multicampus

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

677

MULTICAMPUS: DISTRIBUIÇÃO DOS
PROFESSORES E PESQUISADORES EM 2012

131

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

196

Rimini

Cesena

424
Pessoal técnicoadministrativo
trabalhando em Cesena,
Forlì, Ravenna, Rimini

153
Ravenna

197
Forlì

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.

Campus de Cesena

Campus de Ravenna

Escolas

Escolas

Engenharia e Arquitetura
Psicologia e Ciências da Educação

Letras e Patrimônio Cultural

Departamentos

Patrimônio cultural

Arquitetura

3 Unidades administrativas

Departamentos

6 Unidades administrativas

Campus dE Forlì

Campus de Rimini

Escolas

Escolas

Línguas e Literaturas, Tradução e Interpretação
Ciências Políticas
Economia, Management e Estatística

Farmácia, Biotecnologia e Ciências da Atividade Física
e do Esporte
Economia, Management e Estatística

Departamentos

Departamentos

Interpretação e Tradução

Ciência para a Qualidade de Vida

5 Unidades administrativas

4 Unidades administrativas
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INTERNACIONALIZAÇÃO

170

37

5,3

acordos com empresas
estrangeiras destinados a
estágios de alunos

REDES ATIVAS ERASMUS MUNDUS

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

As Parcerias da Universidade de Bolonha no mundo

771
78

84

31
80

12

21

INTERNACIONALIZAÇÃO

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

700

1,2

2. 365

2. 071

docentes com
responsabilidade em
âmbito das relações
internacionais

milhões de euros
para estudantes
internacionais
qualificados e
merecedores

estudantes
internacionais em
intercâmbio

alunos da Alma Mater
no exterior

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
ESTUDOS NO EXTERIOR (2010-2011)

2010

2011

16,2%

13,4%

20,9%

19,6%

TOTAL DE
GRADUADOS

GRADUAÇÃO
TRIENAL

MESTRADO

MESTRADO DE
CICLO ÚNICO

17,3%

14,2%

21,2%

22,6%

TOTAL DE
GRADUADOS

GRADUAÇÃO
TRIENAL

MESTRADO

MESTRADO DE
CICLO ÚNICO

DE

28
Cursos de graduação e
de mestrado conferem
diplomas duplos,
múltiplos, conjunto ou
integrado.

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
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 Internacionais

63

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.

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.
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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 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

5 .982

funcionários:
docentes e técnicoadministrativos

2. 88 1

3.101

docentes

técnico-administrativos

763

3.004

docentes de 1 ° nível

pessoal

865

83

docentes de 2 ° nível

leitores e colaboradores linguísticos

1.253

14

pesquisadores

diretoreS

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, 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 técnicoadministrativo. 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.

PESSOAL POR GÊNERO
DOCENTES

Contratação por tempo
indeterminado no ano de 2012

MULHERES HOMENS

122 contratações de pessoal técnico-administrativo

Contratação de docentes
Total

1°. NÍVEL

1.095 (38,0%)

163 (21,4%)

1.786 (62,0%)

600 (78,6%)

2°. NÍVEL

321 (37,1%)

544 (62,9%)

PESQUISADORES
E ASSISTENTES

611 (48,7%)

642 (51,3%)

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

MULHERES HOMENS

CARGO

2010

2011

2012

Professores 1° nível

15

30

15

Professores 2° nível

56

67

13

Pesquisadores

53

73

57

TOTAL

124

170

85

Pessoas portadoras de deficiência
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

Total

14

2.040 (65,8%)

1.061 (34,2%)

âmbito do mercado de trabalho e sensibilização acerca do tema.

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS
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

6 28, 3
milhões de euros: o balanço
orçamentário de 2012 da
Universidade de Bolonha

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

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

ANO

FFO
BOLONHA

FFO
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

ANO

2009

403,4

7.432,2

5,4%

2009

2010

392,3

7.157,4

5,5%

2011

383,7

6.911,0

2012

390,9

6.830,0

COTA PRÊMIO
BOLONHA

COTA PRÊMIO
ITÁLIA

PERCENTUAL
BOLONHA

33,3

523,5

6,4%

2010

45,9

720,0

6,4%

5,5%

2011

55,3

832,0

6,6%

5,7%

2012

63,7

910,0

7,0%

As despesas com pessoal:

Dívidas:

69,3% em relação à cota limite
DETERMINADA pela lei que é de 80%

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.

BALANÇO 2012: AGREGADOS
MACROECONÔMICOS DE
DESPESAS
AGREGADOS
MACROECONÔMICOS
DE DESPESAS

MILHÕES
DE Euros

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

19,8

PESQUISA

39,2

Conjunto arquitetônico Navile, em andamento

88,0

45.000

SERVIÇO PRESTADO
AOS ESTUDANTES

23,1

II Fase - Residência dos Estudantes e Edifício de Serviços “Lazzaretto”,
Bolonha - 2ª. parcela de financiamento MIUR Lg. 338/2000

28,5

15.000

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

11,6

Projeto de reforma do conjunto “Ex-usina de açúcar”- Cesena.
Em fase de aprovação

30,0

15.000

2,5

2.000

Campus Forlì - em andamento

37,3

23.500

13,0

3.000

1,0

900

PESSOAL
OUTRAS ESTRUTURAS
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TOTAL EM MILHÕES SUPERFÍCIE
DE EUROS
EM M2

ENSINO

393,5
5,1

Reforma “Ex Cruz-vermelha”- Bolonha - 1ª parcela de
financiamento

ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

136,0

Cittadella “L.B. Alberti” - Rimini - preparação do edital

TOTAL

628,3

Realização de um novo bloco de salas - Ravenna - em pauta
para 2013

Cerimônia de abertura do ano letivo 2011/2012 e concessão do título de Doutor honoris causa ao Presidente da
República Italiana Giorgio Napolitano. Aula Magna Santa Lucia, Bolonha, 30 de janeiro de 2012
Foto: Serviço fotográfico Quirinale
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