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RELATÓRIO (2018-2020) E PERSPECTIVAS PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024

APRESENTAÇÃO

O Observatório da Cidade de Macaé, criado em 2018 através da Portaria 09/2018 –
SEMAES, é resultado da constituição de uma rede de pesquisadores composta a partir da
necessidade de pensar as questões locais e o contexto locorregional, voltado para a pesquisa
e produção teórica acerca dos temas e problemas locais, visando contribuir para a reflexão
sobre a cidade e para a construção de subsídios para as tomadas de decisão necessárias ao
enfrentamento das demandas encontradas.
A Secretaria Adjunta de Ensino Superior, fundadora do Observatório, articulou uma série de
organizações, principalmente instituições de ensino/pesquisa/extensão, com o objetivo
comum de “...analisar as transformações em curso na cidade de Macaé, promovendo uma
avaliação contínua e sistemática da conjuntura social e econômica em que o município se
insere”, com vistas a consolidar a produção teórica acerca da realidade local, seus
condicionantes e possibilidades.
A adesão à rede, de caráter voluntário, foi pautada não por um compromisso de geração de
informações e análises, mas, sim, com valores de transformação social, econômica e
ambiental do município e seu entorno. Seu papel excede a simples geração e conversão de
dados em informações para o suporte decisório, englobando, também, o entendimento de
como e por quê as questões relacionadas à cidade emergem, além de articular práticas
efetivas de transformação numa via de mão-dupla com o poder público – estimulando que
este não apenas receba conhecimento como também se engaje na produção deste.
A cooperação entre as instituições ensejou a produção de materiais construídos a partir da
cooperação de diferentes mãos, de maneira participativa e interativa. Delineia-se, dessa
forma, a materialidade da integração ensino-serviço-comunidade, em um movimento de
efetivas pactuações entre diferentes atores envolvidos com a produção de conhecimento
científico.
Entre elas, destacam-se:
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•

A presença de importantes instituições de ensino e pesquisa em Macaé que não é
recente, favorece a emergência do observatório com a finalidade de articular tais
universidades com a Prefeitura e a população, promovendo uma aproximação com
grande potencial de produzir novas perspectivas acerca da participação social.

•

A relação direta com o mercado de óleo e gás, através da parceria e da atuante
participação da Rede Petro-BC nos Conselhos do Observatório, tem oportunizado
a realização de importantes pesquisas entre empresas associadas e divulgação
de importante material de caráter científico.

•

A participação efetiva de servidores municipais, com vistas à inclusão de membros da
gestão pública e pessoas da sociedade em geral nos debates acadêmicos acerca das
questões da cidade.

“A institucionalização do observatório enquanto rede interinstitucional e intersetorial
foi perseguido ao longo de todo o processo. A finalidade de acompanhar o
desenvolvimento do município nas suas variadas dimensões foi trilhado a partir da
criação do Conselho Acadêmico de Gestão e Conselho Editorial. Junto aos membros
participantes do Núcleo de Estudo e Pesquisa foi discutida a minuta de formato para o
Observatório da Cidade de Macaé.”
(VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/RJ, v.22, n.3, p. 423, set./dez. 2020)

O trabalho do Observatório desenvolve-se em quatro campos, nas escalas local e regional:
•

Trabalho e Economia - Estudo das dinâmicas do mundo do trabalho e das relações da
evolução da economia, considerando os processos de transformações e reestruturação
produtiva, da precarização, informalidade e desemprego; do modo como afetam a vida
das famílias, a atividade das empresas e a vida social; diversificação da economia e os
arranjos municipais.

•

Estado, Sociedade e Políticas Sociais - Estudo referente ao acesso e à qualidade dos
bens e serviços, na garantia dos mais básicos direitos sociais (saúde; educação;
habitação; justiça; território; identidade, memória e culturas, entre outros) e nos
processos de produção e agravamento das desigualdades sociais.
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•

Planejamento e Gestão da Infraestrutura Urbana – Estudo dos processos de
planejamento e gestão do ambiente construído, considerando a preservação de sua
identidade, particularidades e o desenvolvimento sustentável.

•

Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável – Estudo referente ao processo
desenvolvimento local e regional a partir de suas múltiplas dimensões, considerando a
ampliação do conhecimento relacionado aos indicadores de sustentabilidade e de
gestão na esfera de políticas públicas.

ESTRUTURA
Coordenação Geral (Portaria 002/19);
Conselho Acadêmico de Gestão (Portaria 002/19, atualizada através da Portaria 001/20);
Conselho Editorial (Portaria (003/19, atualizada através da Portaria 001/20);
Núcleo de Ensino e Pesquisa (Portaria 09/18).

MEMBROS
•

Universidade Federal Fluminense – UFF;

•

Instituto Federal Fluminense- IFFLUMINENSE;

•

Universidade Estadual do Norte Fluminense - Professor Darcy Ribeiro – UENF;

•

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ;

•

Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos– FEMASS;

•

Universidade Cândido Mendes – UCAM; Rede Petro-BC;

•

Servidores municipais das seguintes pastas: Secretaria Municipal Adjunta de
Planejamento; Secretaria Municipal Adjunta de Turismo; Secretaria Municipal Adjunta
de

Patrimônio/Planejamento

Estratégico;

Secretaria

Municipal

Adjunta

de

Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade; Secretaria de Educação.
•

Núcleo de estudo e pesquisa composto por mais de 80 pesquisadores voluntários das
instituições de ensino da cidade e região.
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Destacamos no final de 2020, a aprovação da proposta de criação do CENTRO MULTIDISCIPLINAR
UFRJ-MACAÉ, como instância média de gestão e organização junto à UFRJ, votada em sessão
ordinária do CD-Conselho Deliberativo do Campus UFRJ-Macaé em 04/11/2020 de forma remota. A
criação do Observatório foi citada no documento de proposição para implantação e regularização como
uma das parcerias municipais: “Em 2018 foi constituído o núcleo “Observatório da Cidade de Macaé”,
fixado na própria cidade universitária, constituído por grupo interinstitucional e interprofissional com
docentes do Campus UFRJ-Macaé e profissionais dos setores locais, com o objetivo de criação e fomento
de rede de informações sobre a realidade local e regional. O núcleo de profissionais do Campus UFRJ
tem por objetivo identificar formas de interpretar a vida em Macaé, mas essa identidade revelada
aponta para o aspecto regional que entra na pauta do desenvolvimento”.

Outro destaque: o IFF Campus Macaé, por meio do Edital 35/2020 da SETEC/MEC, foi contemplado
com equipamentos para montagem de um laboratório Maker (modelo 1). São impressoras 3D,
notebooks, scanner 3D, além de kits de Robótica, Lego e ferramentas que comporão o laboratório, cujo
principal objetivo será fomentar ações de cultura maker, incentivando o protagonismo dos alunos, não
somente do IFF mas de toda a região. Um dos pontos de destaque do projeto apresentado pelo IFF
Campus Macaé foi a parceria com diferentes atores da região, demonstrando a integração e cooperação
entre esses atores. Dentre os parceiros, ressalta-se o Observatório da Cidade de Macaé, que conta com
representantes de instituições de ensino superior de Macaé, além de gestores municipais. Com a
implantação do laboratório, pretende-se reforçar a parceria com o Observatório, com o
desenvolvimento de projetos em conjunto para fomentar o desenvolvimento da região.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Eventos e produções acadêmicas interinstitucionais e intersetoriais e outras atividades
EVENTOS
•

I Seminário “Olhares Acadêmicos sobre Macaé”
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11/12/2018, no auditório da UFRJ- Macaé (Campus da Cidade Universitária)
Realização de três painéis: Cenários da economia do petróleo: inserção e perspectivas
para o município; Reestruturação produtiva: novos arranjos urbanos; Transformações
na vida na cidade: rupturas, continuidades e resiliência. Neste momento, consolidouse o processo de elaboração e desenvolvimento das pesquisas voltadas à compreensão
dos impactos sociais, econômicos e urbanos decorrentes da retrogressão do processo
de industrialização da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás.
•

Lançamento do livro “Macaé, do caos ao conhecimento”
26 de junho de 2019, na Feira Brasil Offshore, onde estiveram presentes os reitores da
Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega; do Instituto
Federal Fluminense (IFF), Jefferson Manhães de Azevedo; da Universidade Estadual do
Norte Fluminense (Uenf), Luiz Passoni; do vice-reitor eleito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Frederico Leão Rocha; e do vice-diretor do Instituto
de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem/UFRJ), Francisco Esteves. Também
participaram representantes da Universidade Candido Mendes, Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FFMA), Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS)
e Isecensa de Campos dos Goytacazes

•

II Seminário “ Olhares Acadêmicos sobre Macaé”
12 e 13 de novembro de 2019, auditório da UFRJ – Macaé (Campus da Cidade
Universitária) Realização de painéis com os seguintes temas: Saúde e Assistência
Social: Desafios e Perspectivas, A Cidade na Crise Contemporânea do
Petróleo; Educação e Desenvolvimento Local, O evento contou ainda com o
lançamento de livros de pesquisadores de instituições locais.

•

III Seminário “ Olhares Acadêmicos sobre Macaé”
03 de dezembro de 2020 - 18h às 21h - Evento virtual
Temática: Gestão Municipal em Tempos de Crise e a Parceria entre o Governo Local e
Universidades

PRODUÇÕES ACADÊMICAS
•

Livro “Macaé, do caso ao conhecimento”, o qual teve como ponto de partida a
compreensão da crise econômica e social que começou em 2012 e as grandes questões
advindas desse contexto para a Macaé de hoje e do futuro. A obra foi lançada na Feira
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Brasil Offshore. Elaborado em capa dura, reúne 34 artigos científico-acadêmicos
desenvolvidos por 68 pesquisadores dessas universidades e também por servidores
municipais;
http://www.macae.rj.gov.br/ensinosuperior/conteudo/titulo/e-book-macae-docaos-ao-conhecimento
•

Dossiê temático em parceria com a revista Vértices – Editora Essencia/IFFLUMINENSE,
desenvolvendo a temática “Pensar e fazer a cidade: educação e desenvolvimento
local”;
http://macae.rj.gov.br/midia/uploads/VERTICES%20V22%20N3_artigos%20dossi%C3%A
A.pdf

•

Edição especial da revista Estudos de Administração e Sociedade – UFF em parceria
com o Observatório, com o tema central “Desenvolvimento Sustentável: perspectivas
para Macaé”;
http://www.macae.rj.gov.br/midia/uploads/Revista%20EAS%20V_5%20N_1.pdf

•

Miniguia “Alimentando o seu bebê com orientações básicas para escolhas
alimentares adequadas”, produzido por pesquisadores da UFRJ no contexto de
atuação nos equipamentos de saúde da cidade área, com apoio da secretaria Municipal
de Saúde e publicado em parceria com o Observatório;
www.macae.rj.gov.br/midia/uploads/Miniguia%20para%20publicação_.pdf

•

Boletim

Ciência

Macaé

2675-584X

(ISSN

e-ISSN

2675-598X;

URL:

macae.rj.gov.br/bcm), que em 2020 publicou três números voltados à temática central

“Enfrentamento ao COVID-19”. O Boletim teve em seu nascimento o propósito de
estreitar o diálogo entre a academia, gestão pública, instituições parceiras e sociedade
para a produção e difusão de conhecimentos sistemáticos que refletissem as
necessidades da sociedade, objetivando contribuir para o desenvolvimento local e
regional sobre temas considerados relevantes para a gestão e para a sociedade;
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Edição 01 –junho/2020
http://macae.rj.gov.br/midia/uploads/Boletim%20Ci%C3%AA
ncia%20Maca%C3%A9%20v_1%20n_1%20(2020)%20PDF%20
revisado.pdf
Edição 02 – setembro/2020
http://www.macae.rj.gov.br/midia/uploads/Boletim%20Ci%C
3%AAncia%20Maca%C3%A9%20%20v_1%20n_2%20(2020)%2
0PDF%20REVISADO.pdf
Edição 03 – dezembro/2020
http://www.macae.rj.gov.br/midia/uploads/Boletim%20Cienc
ia%20Macae%20v1n3%202020.pdf
•

Artigo aprovado e publicado na revista VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/RJ, v.22,
n.3, p. 412-428, set./dez. 2020, sob o título: Parceria entre governo local e
universidades: formação do Observatório da Cidade de Macaé no contexto de rede
colaborativa interinstitucional e intersetorial;
http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/15920/13056

•

Artigo aprovado para o 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em
Saúde na modalidade Apresentação Curta Assíncrona, sob o título: Observatório da
Cidade de Macaé: um relato de experiência sobre integração da gestão pública,
ensino e serviço.

OUTRAS ATIVIDADES
•

Criação

da

página

no

Facebook

com

o

objetivo

de

divulgar

o

observatório...https://www.facebook.com/observatoriocidademacae
•

Criação

e

acompanhamento

da

página

no

Instagram:

https://instagram.com/observa.macae?igshid=1c6w3feaf4xry
•

Criação

e

acompanhamento

de

um

canal

https://www.youtube.com/channel/UCi6jP5C44wl3fUaRXKD8RWQ
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no

Youtube:

PRINCIPAIS FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS

•

Colaboração e parceria interinstitucional no âmbito do ensino e serviço;

•

Construção e acompanhamento de projetos para a cidade nas esferas da saúde,
educação, bem-estar social, economia, meio ambiente, infraestrutura urbana, gestão,
habitação, entre outras.

•

Integração ensino, serviço e pesquisa para ações no município.

•

Falta de espaço físico;

•

Falta de pessoal para as atividades administrativas;

•

Fragilidade da infraestrutura tecnológica;

•

Ausência de mecanismos locais de financiamento de pesquisa;

•

Maior interação com a gestão municipal;

•

Articulação com projetos, programas e demais atividades desenvolvidas no âmbito da
Prefeitura de Macaé;

•

Apontamentos de demandas de possíveis estudos e pesquisas que venham subsidiar a
gestão municipal nas tomadas de decisões;

•

Maior interação com a comunidade escolar do município.

PERSPECTIVAS PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024

O Observatório pretende investigar, analisar e divulgar conhecimento científico de qualidade
e de relevância locorregional. Essa perspectiva une pesquisadores de diversas universidades
e de diferentes áreas das ciências, além de servidores municipais e sociedade. Desde 2018
temos agregado cada vez mais cientistas interessados em contribuir com o nosso trabalho.
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Nessa perspectiva, surgiram novos produtos, dentre os quais se destaca o Boletim Ciência
Macaé.
O Observatório da Cidade de Macaé tem como objetivos para o quadriênio 2021-2024:
•

ampliar as possibilidades de parceria interinstitucional e interprofissional;

•

incentivar o desenvolvimento de pesquisa, considerando o monitoramento das
transformações ocorridas em escala local e regional e a análise de indicadores e
estudos sobre a realidade da cidade;

•

sequenciar a produção e a publicação de relatórios de pesquisa, boletins e outras obras
que possam contribuir para a produção e consolidação local do conhecimento, dentro
de seus campos de pesquisa nas esfera local e regional;

•

elevar a participação dos estudantes nas suas atividades;

•

gerar um maior impacto na comunidade científica estadual;

•

realizar congressos e seminários com o objetivo de conectar cientistas, estudantes e
cidadãos interessados em conhecer a realidade macaense.
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