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Apresentação

Essa cartilha apresenta as principais realizações do primeiro semestre 

da nova gestão da Universidade Federal Fluminense. Durante seis 

meses, as pró-reitorias e superintendências foram às praças mostrar 

resultados de inúmeros projetos que impactam diretamente a 

população fluminense. Nesse documento, estão reunidas as principais 

realizações nascidas de parcerias com empresas, órgãos públicos, 

institutos e da força criativa e transformadora de nossos professores, 

técnicos e estudantes.

Os textos detalham as articulações em nível federal com parlamentares 

e parcerias com municípios em busca de convênios, projetos conjuntos 

e de recursos para obras, laboratórios e atividades de pesquisa e 

extensão. Além disso, fazem um balanço de indicadores, eventos, 

oficinas e programas da UFF.

Boa leitura!
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Gestão UFF

Equipe e gestores

Gestão UFF
Equipe e gestores

A comunidade interna da UFF fez recentemente uma 

opção por uma gestão de perfil marcadamente científico e 

técnico. Ciente da sua responsabilidade social através da 

sua ação transformadora da vida dos indivíduos e da 

comunidade onde se inserem, a Universidade Federal 

Fluminense se posiciona como uma liderança acadêmica 

que participa ativamente na formulação e execução das 

políticas públicas para desenvolvimento do Brasil. Isso se 

reflete no perfil de sua administração, liderada pelo reitor e 

médico Antonio Claudio Lucas da Nobrega e vice-reitor e 

engenheiro químico Fabio Passos. 

Antonio e Fabio possuem toda sua trajetória ligada a 

projetos científicos e aulas de graduação e pós-graduação, 

bem como à construção de grupos colaborativos de 

pesquisa e formação de dezenas de profissionais 

acadêmicos e de mercado. Ambos, reitor e vice-reitor, são 

pesquisadores de produtividade nível 1 do CNPq, com 

doutoramento nos Estados Unidos e grande produção de 

artigos científicos nacionais e internacionais de impacto 

em suas áreas.

Tarcísio Rivello

Superintendente do Hospital Universitário

Antonio Pedro
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Assim que essa gestão assumiu, fez um 

estudo detalhado das receitas e despesas 

da Universidade Federal Fluminense. Em 

janeiro, identificou-se uma situação de 

subfinanciamento, em que a dotação 

aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA) 

para a UFF era insuficiente para custear 

suas atividades básicas de funcionamento. 

O cenário combina uma dívida estrutural e 

h istór ica da inst i tu ição com al tas 

inflacionárias e reajustes de contratos de 

prestação de serviço que prejudicavam a 

saúde financeira da Universidade. 

A análise pormenorizada da situação 

embasou um plano de recuperação que 

envolvia ações em curto e médio prazo. Ao 

mesmo tempo, exercitou-se uma prática de 

transparência ativa, convidando os 

diretores da Unidades Acadêmicas para 

participar da gestão, contribuindo com 

visões diversificadas para oferecer saídas e 

alternativas. Foram implementados 

treinamentos de gestão de risco e de 

fiscalização de contratos para otimizar a 

eficiência da gestão, ao mesmo tempo em 

que as l ic i tações foram revisadas, 

adequando os valores para a realidade 

orçamentária de 2019.  O resultado foi uma 

economia anual estimada de R$ 35 milhões 

de reais, que garantiria a solvência 

financeira e permitiria a recuperação do 

crédito com as empresas.

Todavia, em maio de 2019, o Ministério da 

Educação bloqueou 30% do orçamento 

discricionário da UFF, valor referente a R$ 52 

milhões de reais. Desde então, foi 

mobi l izado permanente estado de 

urgência, redobrando os esforços de 

articulação em todas as esferas para a 

reversão do contingenciamento.

Gestão da UFF se reúne com diretores das 

unidades acadêmicas para apresentação 

da situação financeira e orçamentária   

da Universidade.

UFF e Prefeitura Municipal de Niterói 

firmam parceria para cessão do Cinema 

Icaraí e término da construção do novo 

p ré d i o  d o  I n s t i t u to  d e  A r te s  e 

Comunicação Social 

Gestão eciente e responsável
Diálogo, cooperação e realizações

O sistema federal de ensino superior passa 

seguramente por um de seus maiores 

desafios. Frente ao enxugamento de verbas, 

é fundamental não esmorecer e buscar abrir 

novas frentes de diálogo para continuar 

entregando uma educação de al ta 

qualidade e inclusiva. 

Para isso, a Gestão da UFF intensificou as 

reuniões em todas as esferas, articulando 

parcerias com entes públicos em nível 

municipal, estadual e nacional, bem como 

aproximando o contato com a indústria e 

com pares internacionais.

 

Com isso, estão em andamento as obras de 

três prédios na Universidade Federal 

Fluminense: em Macaé, Faculdade de 

Medicina e Instituto de Arte e Comunicação 

Social. Foi realizada, ainda, a entrega de 

laboratórios, expansão de parcerias globais 

e finalização dos preparativos para a 

chegada do Navio-Escola Ciências do Mar.

A UFF redobrou os esforços, em conjunto 

com a Associação Nacional Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), em busca da reversão completa 

do contingenciamento do orçamento de 

custeio, realizado pelo Ministério da 

Educação, em maio de 2019 e que 

i n v i a b i l i z a  n a  p r á t i c a  o  p l e n o 

funcionamento das IFES no Brasil. 

Assim, a Universidade segue lutando em 

p ro l  d a  e d u c a ç ã o  s u p e r i o r  e  d a 

Univers idade Federa l  F luminense . 

Consciente dos enormes desafios que se 

impõem, a gestão trabalha pautada pela 

coragem, transparência e diálogo para 

garantir a qualidade do ensino superior, 

com justiça social, assistência estudantil e 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Reitor da UFF articula emendas 

parlamentares e oportunidades 

para a Universidade junto à 

bancada de deputados do estado 

do Rio de Janeiro em Brasília
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Foi assinada pelo reitor da UFF a renovação do 

convênio da Universidade com a Prefeitura 

Municipal de Petrópolis. O atual Acordo se dá 

em novas bases e trará grandes benefícios 

para a cidade e para a comunidade 

a c a d ê m i c a .  N o v o s  p r o j e t o s  s e r ã o 

UFF renova convênio 
com Prefeitura  
Municipal de Petrópolis

implantados e os já existentes terão um grande avanço. Um dos pontos fortes e diferencial do 

Acordo é o fortalecimento da relação e integração com as empresas locais. Por meio desta 

aproximação, será desenvolvido um projeto pedagógico que permitirá que os estudantes possam 

vivenciar a rotina profissional desde o primeiro período da graduação.

UFF e Academia 
Brasileira de Letras 
assinam Acordo de 
Cooperação

UFF rma parceria com 
Instituto Serrapilheira

Neste semestre, o reitor da UFF assinou um 

Termo de Cooperação com o Instituto 

Serrapilheira, uma instituição de fomento a 

pesquisas de excelência com foco em 

produção de conhecimento e iniciativas de 

divulgação científica. Ficou estabelecido entre 

as instituições uma parceria para intercâmbio, cooperação e para a participação dos 

pesquisadores contemplados em eventos públicos e de divulgação científica.

A UFF agora é parceira da Academia Brasileira de Letras! Neste semestre, o reitor da Universidade e 

o presidente da Academia assinaram um Termo de Cooperação entre as instituições. Diversos 

projetos relacionados a arte, música e literatura já estão sendo desenvolvidos. 

A UFF participou de diversas reuniões com a 

Bancada Parlamentar do Estado do Rio de 

Janeiro, com a Comissão de Educação da 

Câmara Federal, inúmeros deputados e 

senadores e com o Ministério da Educação. 

Em todas as reuniões, foram enaltecidas as 

práticas de eficiência de gestão que estão 

s e n d o  i m p l e m e n t a d a s  d e  f o r m a 

responsável e eficiente, evidenciando como 

os recursos são investidos e a urgência do 

desbloqueio. Os parlamentares estão 

multiplicando a defesa do ensino superior 

de forma muito intensa, como mostra a 

destinação de R$ 7 milhões de reais de 

emenda de Chico D’ Ângelo para gastos de 

custeio. 

F o i  c o m  e s s e  e s p í r i to  d e  b u s c a r, 

incansavelmente, soluções em meio a uma 

grave crise, que se conseguiu a liberação 

histórica de R$ 25 milhões de reais de 

emenda parlamentar impositiva – com 

execução de caráter obrigatório – para a 

construção do novo prédio da Faculdade de 

Medicina. O árduo processo de negociação 

com a Bancada Parlamentar do Estado do 

R i o  d e  Ja n e i ro ,  p o r  m e i o  d e  s e u 

coordenador,  deputado Hugo Leal , 

ressa l tou a  grande capac idade de 

atendimento do Hospital Universitário 

Antonio Pedro e o impacto direto na melhoria 

da saúde públ ica em toda a Região 

Metropolitana II. As obras já estão em 

andamento.

Outra saída muito produtiva tem sido o 

diálogo com as prefeituras municipais. Dessa 

forma, a construção do Prédio da UFF em 

Macaé está em estágio avançado, custeada 

inteiramente com recursos da Prefeitura 

Municipal. 

Gestão da  UFF  se  reúne com 

representantes do DCE, ADUFF e 

SINTUFF para discussão sobre 

situação financeira e orçamentária 

da Universidade e programa de 

reformulação do ensino superior: 

Future-se.

Participação do Reitor da UFF na 

reunião extraordinária do Conselho 

Pleno da Andifes em Brasília para 

discussão sobre o programa Future-se.
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Campanha de vacinação contra
Inuenza

466 170 33 40 15

Processos recebidos para 

Progressão por capacitação

Solicitações para 

Incentivo à Qualificação

Vagas para mestrado e doutorado pelo 

Programa de Qualificação Institucional

Processos recebidos para Gratuidade 

em Cursos pagos de Especialização

Processos recebidos para

Iniciativa de Capacitação

--
--

-

--
--

-

--
--

-

--
--

-

--
--

-

A Campanha  atendeu milhares de pessoas, principalmente 

aquelas envolvidas com a área de saúde, professores, alunos e 

funcionários da comunidade universitária. A ação faz parte do 

Módulo de Promoção de Saúde do Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor - SIASS e ocorreu no Hospital 

Universitário Antonio Pedro - HUAP. 

Benefícios de capacitação e qualificação profissional

O evento recepciona bimestralmente diversos 

servidores de várias unidades, inclusive do interior, e 

é uma iniciativa para viabilizar uma maior 

aproximação entre a Progepe e as unidades da UFF. 

O tema principal varia em cada edição e os 

representantes participam esclarecendo diversas 

dúvidas sobre os serviços da Pró-reitoria.

O evento, por meio de palestras e mesas de 

debate, abordou tópicos como as mudanças da 

Orientação Normativa número 04, que é 

relacionada ao Adicional de Insalubridade e sua 

influênc ia  d i re ta  sobre  os  ad i c iona i s 

ocupacionais nas Universidades e Institutos.  

Além de tratar questões relacionadas a 

acidentes de trabalho causados pelos riscos 

ocupacionais, bem como suas consequências e 

prevenção. 

II e III Encontro de Representantes de Gestão de Pessoas 

II Simpósio de Acidente de Trabalho: Falando sobre 
Adicionais Ocupacionais e Acidentes de Trabalho 

Uma Universidade de pessoas! 

Dia Internacional da Mulher

A campanha é umas da ações do Programa de 

valorização dos servidores e servidoras. A 

campanha Estrelas da UFF prestigiou a história 

de algumas das muitas servidoras que fazem a 

d i fe rença  na  Un ive r s idade .  Todas  as 

participantes foram indicadas por inspirarem os 

colegas de trabalho e, assim, consideradas uma 

"Estrela da UFF".

Cursos e oficinas oferecidos para servidores

e servidoras no primeiro semestre

Oficinas de Saúde Vocal 

Curso Presencial do SEI

Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos

Oficina para Comissão de Heteroidentificação em Concurso Público

Curso de Governança e Gestão de Riscos

Campanha Estrelas da UFF 2019 e Rodas de 

Conversa sobre Violência contra a Mulher

O evento teve como objetivo acompanhar o ingresso do novo servidor na Universidade e a sua 

integração nas atividades do trabalho. A proposta do encontro foi a de construir um espaço em 

que o trabalhador possa analisar e refletir mais sobre sua atividade, buscando melhor elucidar e 

encontrar soluções para as questões que porventura afetem seu cotidiano laboral. 

1º Encontro dos Servidores em Estágio Probatório

Gestão de pessoas

A UFF é um universo de pessoas! Pessoas constroem e transformam cotidianamente a instituição 

com sua força de trabalho, determinação e compromisso. Atualmente a Universidade possui 

cerca 7400 servidores entre docentes e técnicos administrativos. Agregar, cuidar, valorizar, 

desenvolver e acompanhar a vida destas pessoas é um dos compromissos da gestão. Neste 

primeiro semestre, dezenas de atividades foram desenvolvidas pensando neste objetivo. Confira 

algumas! 
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II e III Encontro de Representantes de Gestão de Pessoas 

II Simpósio de Acidente de Trabalho: Falando sobre 
Adicionais Ocupacionais e Acidentes de Trabalho 

Uma Universidade de pessoas! 

Dia Internacional da Mulher

A campanha é umas da ações do Programa de 

valorização dos servidores e servidoras. A 

campanha Estrelas da UFF prestigiou a história 

de algumas das muitas servidoras que fazem a 

d i fe rença  na  Un ive r s idade .  Todas  as 

participantes foram indicadas por inspirarem os 

colegas de trabalho e, assim, consideradas uma 

"Estrela da UFF".

Cursos e oficinas oferecidos para servidores

e servidoras no primeiro semestre

Oficinas de Saúde Vocal 

Curso Presencial do SEI

Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos

Oficina para Comissão de Heteroidentificação em Concurso Público

Curso de Governança e Gestão de Riscos

Campanha Estrelas da UFF 2019 e Rodas de 

Conversa sobre Violência contra a Mulher

O evento teve como objetivo acompanhar o ingresso do novo servidor na Universidade e a sua 

integração nas atividades do trabalho. A proposta do encontro foi a de construir um espaço em 

que o trabalhador possa analisar e refletir mais sobre sua atividade, buscando melhor elucidar e 

encontrar soluções para as questões que porventura afetem seu cotidiano laboral. 

1º Encontro dos Servidores em Estágio Probatório

Gestão de pessoas

A UFF é um universo de pessoas! Pessoas constroem e transformam cotidianamente a instituição 

com sua força de trabalho, determinação e compromisso. Atualmente a Universidade possui 

cerca 7400 servidores entre docentes e técnicos administrativos. Agregar, cuidar, valorizar, 

desenvolver e acompanhar a vida destas pessoas é um dos compromissos da gestão. Neste 

primeiro semestre, dezenas de atividades foram desenvolvidas pensando neste objetivo. Confira 

algumas! 



UFF para além dos muros!

Extensão em foco!

666
Projetos
apoiados

114
Programas 
apoiados

63
Eventos
apoiados

61
Cursos
apoiados

280
Bolsas
distribuídas

4200
Pessoas 
envolvidas
de forma 
direta

Números do período de 

janeiro a julho

Extensão

UFF nas Praças ganha os espaços públicos e 
entusiasma a população da região

Nos dias 22 e 25 de maio aconteceu o  “UFF nas Praças”, 

evento em parceria com a Prefeitura de Niterói e realizado 

pela UFF. As ações aconteceram em Niterói, Petrópolis, 

Nova Friburgo e Volta Redonda, com o intuito de levar 

projetos extensionistas, de divulgação científica e 

tecnológica e os serviços de atendimento gratuito à 

comunidade, para locais de grande circulação de pessoas. 

A exposição apresentou ao público os inúmeros benefícios 

sociais que a universidade propaga através de seus 

programas. Contou com cerca de 300 inscrições de 

voluntários e mais de 250 exposições, onde participaram 

alunos e professores dos cursos das áreas de Ciências 

Humanas, Exatas e Biológicas. 

A UFF atravessa muros, transforma vidas e beneficia milhares de pessoas. Seu impacto social, 

científico e tecnológico é fundamental para o desenvolvimento do país. Fomentar, criar, 

incentivar e promover ações extensionistas que cumprem este objetivo é um dos pilares desta 

gestão. Confira algumas ações realizadas neste primeiro semestre:
UFF aprova Política 
Institucional de 
Acessibilidade e Inclusão 

V Ocina de Desenvolvimento Docente - Os desaos 
na inclusão do aluno com deciência na sala de aula: 
possibilidades e demandas

No início deste ano, a UFF aprovou a Política 

Institucional de Acessibilidade e Inclusão e 

criou a Comissão UFF Acessível. Esta é 

r e s p o n s á v e l  p e l a  i m p l a n t a ç ã o , 

monitoramento e avaliação do Plano de 

Acessibilidade e Inclusão da Universidade. 

A Comissão UFF Acessível veio para somar 

esforços aos setores, projetos e ações que já 

atuam na Universidade.

Dois dias para ficar na história do 

movimento pela inclusão e acessibilidade 

na UFF. É assim que os organizadores e 

participantes da oficina ``Os desafios na 

inclusão do aluno com deficiência na sala 

de aula: possibilidades e demandas`` 

qualificaram/resumiram a importância da V 

Oficina de Desenvolvimento Docente. Mais 

do que uma “aula de inclusão”, o evento 

atraiu um grande número de professores, 

chefes de departamento, coordenadores de 

curso,  d i retores de unidade e até 

representantes de outras universidades, 

como a UFRJ, Unirio e UFRRJ, que tiveram a 

oportunidade de conhecer as tecnologias 

assistivas para Pessoas com Deficiência 

(PcD), refletir sobre a necessidade de 

mudança nas práticas pedagógicas e a 

urgência na adaptação curricular. Os 

participantes também apreciaram materiais 

didáticos acessíveis na sala de aula, 

bibliotecas e laboratórios.

Uma Universidade de pessoas! 
Gestão de pessoas
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Ensino, pesquisa e inovação

Um tripé para o futuro!

Agora Petrópolis 

também tem um 

escritório da Agência de 

Inovação da UFF!

O  P ro g r a m a  d e  G e re n c i a m e n t o  d e 

Equipamentos Multiusuários (PROGEM) é um 

programa da UFF que tem como objetivo 

propor, discutir e implementar mecanismos 

institucionais de gestão da infraestrutura 

tecnológica de equipamentos de grande e 

médio portes, estimular sua utilização em 

caráter multiusuário, além de buscar e 

gerenciar recursos para sua manutenção, 

atualização e otimização. Neste  primeiro 

semestre foi operacionalizada a distribuição 

de cerca de 600 mil reais em recursos oriundos 

do subprojeto número 10 CT INFRA, aplicados 

na manutenção corretiva e preventiva de 

equipamentos registrados no programa. 

Desta forma, foram contemplados 16 

laboratórios num total de 22, ou seja, 73% do 

total de unidades cadastradas no programa. 

Programa de Gerenciamento de Equipamentos 
Multiusuários benecia laboratórios da UFF

A universidade pública, por meio da ciência, tecnologia e inovação, possui um papel fundamental 

para o desenvolvimento sustentável, social e econômico do país. A UFF é referência no tema e 

realiza diversas ações de incentivo e fomento a este tripé. Confira algumas destas ações: 

Convênios à vista!

A UFF  tramita propostas para a 

ce lebração de convênios que 

beneficiem a comunidade acadêmica 

e a sociedade de modo geral. Neste 

p r i m e i ro  s e m e s t re ,  d i v e r s o s 

convênios foram tramitados. Confira 

alguns deles:

D e f e n s o r i a 

P ú b l i c a  d o 

Estado do Rio de 

J a n e i r o  – 

DPGERJ

 

Departamento 

Geral de Ações 

Socioeducativas 

O projeto tem como objetivo estimular o 

bem-estar individual das pacientes em 

tratamento quimioterápico oncológico e 

com alopecia grave, visto que o equilíbrio 

psicológico das pacientes pode ser 

ameaçado pelas mudanças físicas no 

decorrer das doenças e pelos tratamentos 

propostos. Nesse sentido, as pacientes são 

contempladas com perucas confeccionadas 

pela fábrica de próteses capilares Di Milesi 

utilizando as mechas arrecadadas. Em sua 3ª 

edição, o projeto arrecadou 546 mechas, as 

quais serão utilizadas na confecção de 

perucas. O evento integrou o Trote Cultural 

da UFF e a Agenda da Mulher no mês de 

março.

Neste primeiro semestre, a UFF novamente 

realizou  a implantação e monitoramento dos 

projetos de Pré-universitários sociais no sistema 

de bolsas de extensão. Cerca de 70 bolsas foram 

disponibilizadas!

Monitoramento dos cursos Pré-universitários 
sociais da UFF

Amor a cada o

P r e f e i t u r a 

Municipal de 

Iguaba Grande 

F u n d a ç ã o 

Nacional  de 

Artes 
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Sispro: novo sistema de gestão economizará tempo e 
recursos para a UFF

No início deste ano, foi lançado o sistema SISPRO, um sistema eletrônico inovador para a gestão 

de projetos apoiados pela FEC. A nova plataforma, integrada ao SEI-UFF e, brevemente, ao sistema 

O UFF Mobile é uma plataforma mobile 

d a  U n i v e r s i d a d e ,  v o l t a d a 

pr inc ipa lmente  aos  a lunos  de 

graduação. Uma ferramenta extra, 

integrada ao idUFF, que facilita a vida 

acadêmica e traz informações úteis. É 

integrado ao sistema acadêmico e 

oferece várias funcionalidades: perfil 

do estudante, plano de estudos, 

histórico, agenda para marcação de 

provas e trabalhos, acesso ao site da 

biblioteca  e conexão WiFi UFF.

Tecnologia de Informação

UFF: um universo de conexões!

de informações da FEC, impactará 

todo o cotidiano da universidade 

ao reduzir custos e conferir maior 

transparência das informações. 

Entre alguns dos benefícios e 

inovações do Sispro, destacam-se 

a modernização da gestão de 

projetos da Universidade, o 

aumento da produtividade, um 

maior controle da gestão e, por 

fim, uma integração em tempo real 

com a Fundação.

UFF Mobile

A UFF tem cerca de 55 mil pessoas em sua comunidade interna e além destas se conecta com 

pessoas do mundo todo. Pensar em uma rede de informações, que integre este universo, não é 

uma tarefa fácil. Neste primeiro semestre avançamos muito na criação de novas alternativas 

tecnológicas e na manutenção do canais essenciais para funcionamento da rede UFF. Confira 

algumas destas ações!

O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) é financiado pelo 

CNPq e pela UFF e gerenciado na pela 

PROPPI. Neste primeiro semestre foram 

concedidas cerca de 750 bolsas entre os 

três programas, PIBIC, PIBIC Médio E 

Pibiquinho. Além destes, foram lançados 

em ab r i l  o s  ed i t a i s  do  P rog rama 

Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) e do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Inovação (PIBINOVA), 

que fomentam e incentivam a atuação de 

professores e estudantes em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. No processo 

seletivo deste primeiro semestre, para 

concorrer às bolsas, foram inscritos 245 

projetos.

A UFF recebeu no início do primeiro semestre 

de 2019 o Nobel em Química de 2016, Sir  

Fraser Stoddart, em evento realizado no 

Teatro da UFF. A Palestra Magna lotou o 

auditório e contou com a presença de 

docentes e discentes de todas as áreas da 

Universidade.

UFF recebe Nobel 
em Química, 
Sir  Fraser Stoddart 

1442 20610872966
Vagas oferecidas em 

editais de seleção

Certificados de Pós-

Graduação Lato 

Sensu emitidos 

Matrículas 
processadas

Cursos de Pós-

Graduação Lato 

Sensu ativos

Pós-graduação em foco

750 bolsas distribuídas nos programas PIBIC, 
PIBIC Médio e Pibiquinho.
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Usuários cadastrados 

no sistema de bibliotecas

Empréstimos do 

acervo

Consultas ao acervo

Itens no Repositório

Institucional UFF

Títulos catalogados

Volumes/exemplares

catalogados

Bibliotecas em foco!

Bibliotecas e arquivos

Muito além de livros!

Programa Bibliotecas Inclusivas - BIUFF

O BIUFF, ainda em fase de implementação,  

objetiva integrar a pessoa com deficiência 

oferecendo recursos de informação.  As duas 

principais frentes de atuação do programa 

contemplam: a conversão de materiais 

bibliográficos em formatos acessíveis, como 

por exemplo, digitalização de exemplares 

para disponibilização em áudio e Libras, 

a u d i o b o o k s  e  e b o o k s  b i l í n g u e s 

Português/Libras, além da capacitação do 

co rpo  técn i co  pa ra  o  a tend imento 

especializado aos usuários com deficiência.

A UFF é responsável por milhares de acervos de livros, documentos, objetos e arquivos. Materiais 

que trazem muito mais do que conhecimentos técnicos e são um dos maiores bens da sociedade. 

Gerenciar, cuidar, promover e incentivar o acesso destes bens é uma tarefa desafiadora que tem 

sido muito bem desenvolvida na Universidade. Confira algumas ações deste primeiro semestre: 

Manutenção, infraestrutura

e desenvolvimento 

de sistemas

Dentre os sistemas que sofreram manutenção 

estão os que supor tam os pr incipais 

macroprocessos da organização: IDUFF, 

Lançamento de Notas,  Administração 

Acadêmica, Inscrição online, Quadro de 

Horários, ENADE, Bolsas PIBIC, Monitoria, 

Pergamum, SEI, Sistema de Organograma, 

Relatório de Docentes (RAD), Sistema de 

Compras, Sistemas de RH, Sistema de chefias, 

Sistema de Pós-graduação (SISPOS), etc.

Atendimentos 

de manutenção 

de sistemas e 

técnicos

8093

1900
Manutenções 

de websites

1512
Atendimentos 

do SEI

86

50

Mudanças 

efetuadas nos 

sistemas

Serviços de redes 

e de cabeamento 
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Integração do IDUFF com
o Google Classroom

Agora o IDUFF também está integrado ao 

Google Classroom! Trata-se de uma plataforma 

online que concentra ferramentas do Google 

para auxiliar e promover atividades educacionais. 

Por meio dela é possível fazer provas e ter uma 

rotina de uma sala de aula “analógica”. Nesta 

sala, é possível realizar ou corrigir provas, criar 

avisos, tarefas, etc. Entre os recursos do sistema 

de gerenciamento de conteúdo, estão a 

anexação de links e arquivos relevantes, por 

exemplo. 
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Mais do que formar pessoas,  
transformar vidas!

Graduação

Programa de Monitoria da UFF 
é um dos maiores do Brasil!

O Programa de Monitoria da UFF é um programa 

anual que proporciona aos alunos dos cursos de 

graduação da UFF a oportunidade de iniciação à 

docência no nível superior. Os estudantes 

contemplados pe lo  Programa tornam-se 

responsáveis por fornecer suporte aos alunos de 

graduação através de um conjunto de atividades 

acadêmicas. Atualmente, configura-se como o 

ma io r  p rog rama  de  mon i to r i a  en t re  a s 

universidades públicas brasileiras, oferecendo 1.100 

bolsas para estudantes de graduação.

Workshop: Evasão, retenção e políticas
de permanência na UFF

O workshop “Evasão, retenção e políticas de 

permanência na UFF” teve como propósito 

apresentar dados sobre o tema, discutir estratégias e 

promover trocas de experiências. No evento, foram 

apresentados alguns dados de evasão de outras 

instituições de ensino superior e da UFF, a 

perspectiva da avaliação institucional, dados de 

vagas ociosas dos processos seletivos de ingresso 

de evasão primária, além de outras informações. Por 

fim, foi destacada a importância de conhecer e 

utilizar as ferramentas disponíveis para a coleta e 

análise de dados e de refletir sobre os indicadores de 

forma coletiva. 

A educação é o caminho mais seguro para a transformação não só de uma vida, mas de toda a 

realidade em que se vive. Junto com as milhares de pessoas que entram na Universidade, chega 

também a responsabilidade de desenvolver melhores cidadãos e cidadãs. Pessoas que criam 

soluções e que colaborem para uma sociedade mais justa e inclusiva. Formar, manter, criar 

oportunidades e incentivar estes estudantes é um dos grandes desafios da UFF. Estamos 

avançando! Confira algumas atividades realizadas neste primeiro semestre:

O Sistema Eletrônico de Informações 

consiste na tramitação eletrônica e no 

a c e s s o  r e m o t o  d o s  p r o c e s s o s , 

proporcionando maior transparência das 

in formações ,  redução de custos  e 

diminuição no uso de papéis. 

Com a implantação do SEI, a UFF deu um 

importante passo em direção a um futuro 

mais responsável.  A iniciativa trouxe 

redução significativa de tempo, insumos, 

mais  t ransparênc ia  e  agi l idade na 

tramitação eletrônica de processos abertos 

na instituição, além do impacto positivo 

para o meio ambiente.

Tipos de processos 

administrativos 

implantados

59 

Processos abertos
13.625

423
Pessoas 

capacitadas

145.513
Folhas de papel

economizadas

R$ 55.277,13
Economizados em 

materiais e impressão

O Sistema Eletrônico de Informações da UFF - 

SEI foi reconhecido recentemente pelo 

Ministério do Meio Ambiente e ONU como 

prática de excelência de sustentabilidade na 

administração pública. 

Muito além dos livros:
acesso à informação
e democracia

Dia do Bibliotecário

Oficina Dia do Bibliotecário realizada pelo 

Laboratório de Conservação e Restauração 

de Documentos (LACORD), contou com 15 

alunos, e ensinou a arte de costurar 

cadernos e incentivar o interesse da 

preservação e conservação.

SEI é agilidade, inovação e sustentabilidade!

Muito além dos livros é uma iniciativa com 

a proposta para integrar o público da 

Universidade e a comunidade em geral. Os 

ciclos de palestras tem como objetivos a 

divulgação de serviços especializados e 

variados, bem como a inclusão de debates 

que envolvem temáticas atuais que 

permeiam as áreas de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação. Na edição deste 

primeiro semestre, o evento contou com a 

participação de diferentes segmentos e 

teve como tema o acesso à informação e 

democracia, assunto de fundamental 

importância na atualidade. 
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O Programa de Educação Tutorial PET, 

financiado pela Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação

(SESu/ MEC), e o ProPET, custeado pela UFF, 

fomenta a criação de grupos de educação 

tutorial para desenvolver atividades de 

excelência em ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente, o PET SESu/MEC na UFF tem 

onze grupos, os quais estão localizados em 

Niterói, Nova Friburgo, Rio das Ostras e Volta 

Redonda. Já o ProPET UFF é constituído por 

nove grupos, os quais estão localizados em 

Niterói, Campos dos Goytacazes e Nova 

Friburgo.

PET e ProPET

4ª Ocina de Desenvolvimento Docente para Professores 
em Estágio Probatório

A fim de aprimorar o desenvolvimento dos 

d o c e n te s  e m  e s t á g i o  p ro ba tó r i o , 

promovendo a reflexão e a prática de temas 

relacionados à docência no ensino superior, 

entre 11 e 13 de março, no Campus do 

Gragoatá, realizou-se a “4ª Oficina de 

Desenvolvimento Docente para Professores 

em Estágio Probatório”. Foram temas 

explorados na oficina: “O Princípio de 

Métodos Ativos de Ensino”, “A Relação 

Professor Aluno”, “Currículo”,  Planejamento 

de Ensino e Plano de Aula”, “Os 100 Métodos 

Ativos para usar antes de aposentar” e 

“Princípios de Avaliação do Discente”.

Visita técnica à Fazendinha 
Agroecológica, em Seropedica - 
PET - Agrícola UFF.

Mais do que formar pessoas,  
transformar vidas!

Graduação

O Projeto Trote Cultural UFF completou 18 

anos e, em comemoração, a equipe 

preparou uma ação inicial com muitas 

novidades para os ingressantes do 1o 

semestre. Nos dias 25 a 27 de fevereiro 

foram realizadas diversas atividades 

culturais para recepção dos novos 

estudantes. A ação marcou o início de uma 

programação repleta de atividades 

socioculturais desenvolvidas por veteranos 

de aproximadamente 50 cursos de 

graduação.

Houve o tradicional “Varal Cultural”, onde os 

calouros podem expressar a sua alegria em 

Trote Cultural de 2019.1

ingressar em uma universidade pública, e a 

campanha “Abraço Grátis”, uma iniciativa 

de acolhimento e integração dos novos 

estudantes ao ambiente universitário. Os 

matriculados também receberam o 

“Manual do Calouro”, com as principais 

informações que o estudante precisa saber 

ao ingressar na UFF.

Além destas atividades, o evento contou 

com a participação de parceiros como a 

Redbull, a equipe do Projeto Sensibiliza UFF 

e o Programa de Esporte e Lazer da Cidade 

– Núcleo Faculdade de Direito da UFF (PELC 

UFF Direito).  

Maior edição do curso de férias recebe 1037 alunos

Durante o período de férias acadêmicas regulares, os campi da UFF continuaram movimentados. 

Neste verão, a universidade recebeu 1037 alunos inscritos em 47 turmas de 29 cursos de 

graduação. O que representou um aumento expressivo de quase nove vezes o número de 

estudantes em relação a  2018.

A oferta de disciplinas foi planejada para contemplar cursos com alto índice de reprovação, 

colaborando para a redução da taxa de retenção e evasão, além de otimizar o percurso 

acadêmico. Além disso, a maior parte dos participantes estava cursando a disciplina pela primeira 

vez, o que acelera a trajetória até a formação. Para as próximas edições a expectativa é ampliar o 

elenco de disciplinas ofertadas nos cursos de férias e o número de estudantes inscritos. 

Com o apoio do Projeto 

Trote Cultural UFF, calouros 

de Relações Internacionais 

visitaram a instituição Lar da 

Criança Padre Eumair para 

realizar uma ação social.

A Campanha Calouro na Veia 

mobilizada pela equipe do Projeto 

Trote Cultural incentivou 

estudantes da UFF a se 

organizarem para doação de 

sangue no HUAP.  Vinte cursos se 

envolveram na causa.
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Acordos de Cooperação

Acadêmica Internacional:

Mobilidade Internacional

Idiomas sem fronteiras

314

Convênios

Internacionais

Acordos bilaterais 

assinados entre a UFF e

instituições estrangeiras

58

Acordos de

cotutela

Acordos de cotutela 

assinados entre a UFF e 

instituições estrangeiras

10

Erasmus+

(International

Credit Mobility)

Acordos de mobilidade 

de discentes,

docentes e funcionários 

assinados entre a

UFF e instituições da 

União Europeia

O Programa Idiomas sem Fronteiras é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e  

gerenciado na UFF pela Superintendência de Relações Internacionais (SRI). O Programa tem como 

objetivo propiciar a formação e a capacitação em idiomas para docentes, estudantes e técnicos 

administrativos. Neste período, o curso de inglês ofertou turmas com enfoques variados, tal como 

produção oral e escrita, estratégias de leitura, 

entre outras. No total, foram 1.225 vagas 

preenchidas nos cursos de língua inglesa do 

programa. Os cursos de francês e alemão 

ofereceram turmas iniciantes, contando com 

25 e 50 alunos matriculados, respectivamente.

A UFF,  por meio dos programas de 

mobi l idade internac ional ,  oferece a 

oportunidade de intercâmbio entre a 

Universidade e universidades estrangeiras 

enviando alunos e recebendo estudantes de 

outros países. O objetivo do programa é 

promover o aprendizado da cultura e língua 

estrangeira, a troca de conhecimentos e muito 

mais! Neste período, cerca de 150 discentes 

participaram dos programas de mobilidade 

internacional. 

Internacionalização

UFF Internacionalizando 
pessoas e conhecimento

Confucius Classroom – UFF

O Programa de Universalização em Línguas 

Estrangeiras (PULE) propõe a oferta do 

ensino de línguas aos alunos de graduação,  

agregando valor à formação acadêmica e 

profissional do estudante e contribuindo 

para a inserção do aluno no processo de 

internacionalização da Universidade. Neste 

primeiro semestre, foram cerca de 500 

alunos envolvidos no programa nas 25 

turmas de idiomas: inglês, francês, 

espanhol, alemão, italiano, russo e chinês.

O Confucius Classroom – UFF é um projeto de 

disseminação da língua e cultura chinesa no Brasil 

através da parceria entre a UFF, o Instituto 

Confucius e a universidade Normal de Hebei na 

China. No projeto, são oferecidas palestras, 

oficinas e, principalmente, aulas de língua chinesa 

em diferentes níveis, todas ministradas por 

professoras nativas da China. Durante o primeiro 

semestre de 2019, o Confucius Classroom ofereceu 

oito turmas de diferentes níveis recebendo um 

total de 75 alunos matriculados e dezenas em lista 

de espera.

Programa de Universalização 
em línguas estrangeiras

A universidade possui relação com países do mundo todo! Levar conhecimento, trocar 

experiências e culturas, participar de um desenvolvimento global são algumas das premissas 

destas relações. Confira algumas ações de internacionalização realizadas neste primeiro 

semestre. 
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Internacionalização

UFF Internacionalizando 
pessoas e conhecimento

Confucius Classroom – UFF
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Programa de Universalização 
em línguas estrangeiras

A universidade possui relação com países do mundo todo! Levar conhecimento, trocar 

experiências e culturas, participar de um desenvolvimento global são algumas das premissas 

destas relações. Confira algumas ações de internacionalização realizadas neste primeiro 

semestre. 



O projeto intitulado “InTuAção”(Ação em Si 

Mesmo), pretende contribuir para que o 

estudante possa ter acesso a recursos que 

facilitem o equilíbrio para um bom viver. As 

ações promovidas têm por objetivo trabalhar 

a redução do estresse e ansiedade e  

melhorar a vitalidade, concentração e 

autoestima do universitário através de 

ferramentas como meditação, exercícios de 

respiração e outras técnicas auxiliares.

Projeto “InTuAção”

Eventos de saúde mental

Durante este primeiro semestre, a UFF, por 

meio da Pró-reitoria de Assistência Estudantil, 

promoveu dois seminários de saúde mental. 

O evento reuniu diretores(as) de unidades 

acadêmicas, coordenadores(as) de cursos, 

docentes,  técnicos administrativos e 

profissionais da área. O objetivo dos 

encontros foi o de estimular o debate e 

articular soluções internas diante a temática. 
A auxiliar de enfermagem Valéria Vasiliauskas e os 
psicólogos Fabio Dias e Nathália Lacerda - Foto: 
Fernanda Queiroz
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Bolsas de assistência estudantil concedidas

Uma Universidade para todos!

O Projeto foi criado com o objetivo de promover um espaço educacional e cultural de 

acolhimento e escuta para estudantes que precisam de apoio. Nas ações do programa estão 

incluídas as orientações e esclarecimento de dúvidas sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre serviços na UFF ligados à saúde e qualidade de vida. 

Em uma sala aconchegante, os participantes do “Café, Palavras e Suspiros” têm à disposição, 

literalmente, o café e os pequenos doces feitos de açúcar e clara de ovos que dão nome ao 

projeto. Nessa atividade, a conversa pode ser individual ou em pequenos grupos e não é 

preciso haver agendamento.

Projeto Café, Palavras e Suspiros: qualidade de vida 
sob um novo viés

Neste primeiro semestre, a UFF 

realizou cerca de 125 

atendimentos psicológicos, além 

de diversas atividades  

relacionadas ao tema saúde 

mental.

A UFF é uma das Universidades mais inclusivas do país! São centenas de bolsas e projetos 

distribuídos em todos os campi da Universidade. Pensar em representatividade, inclusão e 

vencer a evasão e a retenção estudantil é um grande desafio. Estamos avançando sempre mais! 

Confira algumas das ações realizadas neste primeiro semestre:

Inclusão social e assistência estudantil
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Com o objetivo de promover um debate sobre 

a figura da mulher no espaço universitário, a 

UFF promoveu o evento “A Mulher na 

Graduação: Lutas, desafios e conquistas”. O 

encontro reuniu em uma roda de conversa 

d o c e n t e s ,  d i s c e n t e s  e  t é c n i c o s 

administrativos, além de interessados de 

outras instituições e da comunidade local. O 

evento teve início com a palestra ministrada 

pela Dra. Comba Marques, personalidade 

atuante no movimento feminista brasileiro 

Docentes que estiveram em licença-maternidade nos últimos dois anos terão direito a um bônus 

de cinco pontos na avaliação do currículo no edital do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic) de 2019. A medida visa reconhecer o direito das professoras em função 

do afastamento legal das funções de pesquisa na universidade. Essa prerrogativa se aplica a todos 

aqueles que atendem à legislação, ou seja, gestantes, pais que adotam crianças e também casais 

homoafetivos. 

A decisão foi implementada pela gestão a partir de uma consulta de professoras que se sentiram 

prejudicadas em editais anteriores. A novidade teve impacto nacional e foi elogiada por grupos de 

pesquisadoras de todo o Brasil.

Mulheres, mães e pesquisadoras: edital cientíco da 
UFF pontua docentes que tiraram licença-
maternidade

A Mulher na Graduação: Lutas, desaos e conquistas

nas décadas de 1970 e 1980, sobretudo no 

meio político e universitário, e contou com 

representantes do Coletivo Mães da UFF e do 

Coletivo Include – Grupo do Instituto de 

Computação da UFF de incent ivo e 

empoderamento de mulheres nas áreas de 

Tecnologia da Informação. Por fim, o debate 

do Grupo de Trabalho “Mulheres e Ciência”, 

conduzido pelas docentes da UFF Prof. Letícia 

Oliveira e Prof. Karin Calaza, encerrou a roda 

de conversa.

UFF reorganiza trâmite para a concessão de Regime 
Excepcional de Aprendizagem para Grávidas e 
Lactantes

A UFF reorganizou a tramitação do processo 

de Regime Excepcional de Aprendizagem 

para estudantes Grávidas e Lactantes a fim 

de ressaltar a importância das mães 

estudantes na Universidade e adequar as 

rotinas para garantir os direitos destas mães 

na Graduação. Nesta nova organização, os 

Coordenadores têm autonomia para 

conceder o Regime e, assim, reduzir o tempo 

de espera destas estudantes. Essa iniciativa é 

fruto do debate promovido pela Prograd no 

encontro "Mulheres na Graduação”, 

realizado em março deste ano, e surgiu como 

uma das demandas do Coletivo Mães da UFF, 

presente no evento. 

Inclusão social e assistência estudantil

Uma Universidade para todos!

Para atender às demandas de mães e pais, a 

UFF adquiriu quatro fraldários, os quais 

foram instalados em algumas UFASAS do 

Campus do Gragoatá e da Praia Vermelha. O 

uso é exclusivo para troca de fraldas de bebês 

que necessitem comparecer ao local com seu 

responsável  (estudantes,  docentes e 

técnicos). Além disso, em uma ação conjunta 

entre a gestão da UFF, o Núcleo Interseccional 

de Estudos da Maternidade e o Coletivo Mães 

da UFF, as estudantes poderão se alimentar no 

bandejão acompanhadas de seus filhos.  

Novidades nas UFASAS e no restaurante universitário
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De acordo com o superintendente da SOMA, 

Mario Augusto Ronconi, os trabalhos visam 

otimizar as vistorias, reparos, instalações e 

manutenções pontuais da Universidade, bem 

como melhorar a gestão dos contratos de 

prestação de serviços terceirizados na área. 

“Estamos passando por um período de fortes 

restrições orçamentárias que impactam 

diretamente em nossa capacidade de manter 

os campi e as unidades administrativas. Nosso 

trabalho é de minorar os impactos com muito 

esforço e dedicação de nossa equipe”.

Estamos passando por um 
período de fortes restrições 

orçamentárias que 
impactam diretamente em 

nossa capacidade de 
manter os campi e as 

unidades administrativas. 
Nosso trabalho é de 

minorar os impactos com 
muito esforço e dedicação 

de nossa equipe.

‘‘

‘‘

Confira algumas das 

atividades já realizadas 

pela nova 

superintendência

Atendimento de cerca de 50 ordens 

de serviço de manutenção corretiva 

pendentes dos campi de interior

Recuperação de revestimento no 

banheiro masculino do SPA em Rio 

das Ostras, devido a infiltrações

Recuperação de dois elevadores no 

prédio 2 da Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis 

e Atuariais

Instalação de duas novas bombas 

de recalque para abastecimento de 

água no Campus do Valonguinho

Limpeza de rede de esgoto da 

Praia Vermelha

Gestão junto à empresa contratada 

para manutenção de elevadores 

para aumentar a quantidade 

operante

Eliminação de vazamento de esgoto 

no teto do térreo do Bloco H

Reparos em laboratórios do 

Instituto de Química

Operações e Manutenção

A Universidade Federal Fluminense 

racionalizou a estrutura administrativa 

interna com o objetivo de dedicar atenção 

especial às atividades de manutenção de 

bens móveis e imóveis e de transporte, 

segurança e logística. A Superintendência 

de Operações e Manutenção (SOMA) foi 

criada a partir da junção de órgãos da 

antiga Superintendência de Arquitetura e 

Engenharia (SAEN) e da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD). A SOMA reuniu 

setores diferentes da UFF para dar maior 

agilidade a trabalhos cotidianos de 

conservação, reparação, gerenciamento da 

f ro ta  de  ve í cu los  e  u t i l i zação  da 

infraestrutura dos campi.

N o s  d o i s  p r i m e i r o s  m e s e s  d e 

funcionamento, a Superintendência de 

Operações e Manutenção (SOMA) já 

realizou mais de 40 ações de reparo e 

conservação predial em diversas unidades 

admin i s t r a t i va s  e  a cadêmicas  da 

Universidade Federal Fluminense, desde a 

instalação de iluminação nos campi, 

limpeza da rede de esgoto e de calhas, 

conserto de vazamento e de telhados, 

manutenção preventiva em sistemas de 

bombeamento hidráulico, entre outras.

O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da 

Nóbrega, se mostrou entusiasmado com os 

r e s u l t a d o s  g e r a d o s  p e l a  n o v a 

superintendência. “Estamos mostrando que 

conseguimos solucionar muitos problemas 

com melhoria da gestão interna e 

racionamento dos processos. Estamos 

conseguindo realizar muito com pouco, 

sempre incorporando planejamento e 

monitoramento de indicadores. Além da 

Soma, tenho me reunido com todas as pró-

reitorias e superintendências, buscando 

formas e parcerias para que possamos 

realizar ainda mais”.

Estamos mostrando que 
conseguimos solucionar 
muitos problemas com 

melhoria da gestão interna 
e racionamento dos 
processos. Estamos 

conseguindo realizar muito 
com pouco, sempre 

incorporando 
planejamento e 

monitoramento de 
indicadores.

‘‘

‘‘

Reitor da UFF, prof. Antonio 

Claudio Nóbrega, juntamente 

com o Superintendente de 

Operações e Manutenção, 

Mario Augusto Ronconi, 

acompanhando o serviço de 

limpeza, capina e roçagem no 

campus do Gragoatá.  

Nova Superintendência da UFF traz
mais agilidade em operações e manutenção
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As obras no novo prédio da Faculdade de 

Medicina recomeçaram! As obras estavam 

paralisadas há anos devido à falta de recursos 

orçamentários. No ano passado, a UFF 

conseguiu, por meio de um esforço de gestão 

e muita articulação política, uma emenda 

parlamentar impositiva no valor de 25 

milhões de reais para o término da construção 

do novo prédio da Faculdade de Medicina e 

consequentemente dará melhores condições 

de trabalho, qualificará a produção científica e 

Obras do novo prédio da 
Faculdade de Medicina 
se reiniciam

a formação profissional, bem como ampliará os serviços oferecidos pelo HUAP. Após a conquista, 

foram realizadas diversas reuniões internas para tratar das questões administrativas, regulatórias e 

legais para dar início à obra com planejamento e responsabilidade. 

Prefeitura Municipal de Niterói e UFF realizam 
primeira visita técnica para continuidade da obra do 
prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social 

Neste semestre aconteceu a primeira visita técnica no novo prédio do Instituto de Arte e 

Comunicação Social (IACS) para retomada da obra. Estavam presentes no encontro a Prefeitura 

Municipal de Niterói, por meio do Secretário de Obras, Vicente Marins, a gestão da UFF, o Diretor 

do IACS, Kleber Mendonça, e vários membros da comunidade do IACS. A ação é mais um passo da 

parceria firmada com a Prefeitura para a cessão do Cinema Icaraí.

A UFF, por meio da SAEP, ofereceu neste primeiro semestre o VI Treinamento Inventário Online 

para Agentes Patrimoniais. O treinamento abordou aspectos teóricos e sistêmicos de 

elaboração do inventário físico de bens móveis. Os agentes patrimoniais receberam instruções 

para operar e classificar os bens no Sistema de Administração Patrimonial.

UFF articula isenções de IPTU e CBMERJ

Neste primeiro semestre, a UFF, por meio da 

SAEP, conseguiu junto à Prefeitura Municipal de 

Niterói um total de R$247.191,92 em 

isenções/imunidade de IPTU das inscrições dos 

imóveis. Além disso, no início do ano, a 

Universidade tinha uma dívida de R$ 49.739,92 

em taxas de incêndio. Após articulação da 

gestão da Universidade, esta dívida foi 

reduzida para R$ 6.477,42.

VI Treinamento Inventário Online para Agentes 
Patrimoniais

Engenharia, Arquitetura e Patrimônio

Mesmo com um grave cenário de crise orçamentária e financeira, a UFF tem realizado muito! 

Neste primeiro semestre, algumas obras foram reiniciadas, outras estão em andamento 

avançado, como por exemplo a do campus Macaé, e algumas até foram entregues, como o 

prédio do Instituto de Geociências e Biologia. Com inovação, uma equipe comprometida, união 

e parcerias é possível avançar! 

Criando soluções e entregando 
resultados

A construção do prédio de Macaé, que 

abrigará o Instituto de Ciências da 

Sociedade da UFF, já está nas etapas finais. O 

local atenderá a cerca de 1,3 mil alunos, 

professores e servidores. A obra é fruto de 

um processo de reaproximação entre a UFF 

e o município de Macaé e está sendo 

custeada integralmente com recursos da 

prefeitura do municipal.

Obra do novo Prédio de 
Macáe está nas etapas 
nais



As obras no novo prédio da Faculdade de 

Medicina recomeçaram! As obras estavam 

paralisadas há anos devido à falta de recursos 

orçamentários. No ano passado, a UFF 

conseguiu, por meio de um esforço de gestão 

e muita articulação política, uma emenda 

parlamentar impositiva no valor de 25 

milhões de reais para o término da construção 

do novo prédio da Faculdade de Medicina e 

consequentemente dará melhores condições 

de trabalho, qualificará a produção científica e 

Obras do novo prédio da 
Faculdade de Medicina 
se reiniciam

a formação profissional, bem como ampliará os serviços oferecidos pelo HUAP. Após a conquista, 

foram realizadas diversas reuniões internas para tratar das questões administrativas, regulatórias e 

legais para dar início à obra com planejamento e responsabilidade. 

Prefeitura Municipal de Niterói e UFF realizam 
primeira visita técnica para continuidade da obra do 
prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social 

Neste semestre aconteceu a primeira visita técnica no novo prédio do Instituto de Arte e 

Comunicação Social (IACS) para retomada da obra. Estavam presentes no encontro a Prefeitura 

Municipal de Niterói, por meio do Secretário de Obras, Vicente Marins, a gestão da UFF, o Diretor 

do IACS, Kleber Mendonça, e vários membros da comunidade do IACS. A ação é mais um passo da 

parceria firmada com a Prefeitura para a cessão do Cinema Icaraí.

A UFF, por meio da SAEP, ofereceu neste primeiro semestre o VI Treinamento Inventário Online 

para Agentes Patrimoniais. O treinamento abordou aspectos teóricos e sistêmicos de 

elaboração do inventário físico de bens móveis. Os agentes patrimoniais receberam instruções 

para operar e classificar os bens no Sistema de Administração Patrimonial.

UFF articula isenções de IPTU e CBMERJ

Neste primeiro semestre, a UFF, por meio da 

SAEP, conseguiu junto à Prefeitura Municipal de 

Niterói um total de R$247.191,92 em 

isenções/imunidade de IPTU das inscrições dos 

imóveis. Além disso, no início do ano, a 

Universidade tinha uma dívida de R$ 49.739,92 

em taxas de incêndio. Após articulação da 

gestão da Universidade, esta dívida foi 

reduzida para R$ 6.477,42.

VI Treinamento Inventário Online para Agentes 
Patrimoniais

Engenharia, Arquitetura e Patrimônio

Mesmo com um grave cenário de crise orçamentária e financeira, a UFF tem realizado muito! 

Neste primeiro semestre, algumas obras foram reiniciadas, outras estão em andamento 

avançado, como por exemplo a do campus Macaé, e algumas até foram entregues, como o 

prédio do Instituto de Geociências e Biologia. Com inovação, uma equipe comprometida, união 

e parcerias é possível avançar! 

Criando soluções e entregando 
resultados

A construção do prédio de Macaé, que 

abrigará o Instituto de Ciências da 

Sociedade da UFF, já está nas etapas finais. O 

local atenderá a cerca de 1,3 mil alunos, 

professores e servidores. A obra é fruto de 

um processo de reaproximação entre a UFF 

e o município de Macaé e está sendo 

custeada integralmente com recursos da 

prefeitura do municipal.

Obra do novo Prédio de 
Macáe está nas etapas 
nais



Informativos UFF

18MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

2,5MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

22,9MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

Se liga na UFF!Comunica UFF Gestão UFF

-- ----

O  projeto  propõe apresentar a Universidade aos alunos do 2º e 3º anos 

do Ensino Médio por meio de palestras e visitações aos Laboratórios, 

Institutos e Projetos da UFF. Neste 1º semestre de 2019, foram realizadas 

3 edições do evento, atendendo a 23 escolas e um total de 845 alunos, 

além de seus professores responsáveis.

Projeto Conheça UFF

Com o objetivo ampliar a transparência e 

divulgação das ações da gestão e da 

comunidade acadêmica, a UFF criou três 

novos canais de comunicação: o Comunica 

UFF, boletim eletrônico voltado para 

servidores, o Se Liga na UFF, informativo 

voltado para estudantes e o Boletim de 

Gestão, focado nas ações da administração 

central e voltado para ambos os públicos. 

Dentre as propostas destes canais estão a de 

integrar a comunidade interna, informar e 

atualizar sobre eventos e acontecimentos na 

Universidade, incentivar a comunicação 

horizontal e participativa e estabelecer um 

diálogo com os públicos da UFF.

Comunicação e Relacionamento

Redes Sociais UFF
ALCANCE DIÁRIO

10 MIL
PESSOAS 

13,7MIL

PESSOAS 
25 MIL

6 MIL
PESSOAS PESSOAS 

UFF na mídia! 

A UFF reformulou o seu site oficial. As 

mudanças foram estudadas durante os 

últimos meses para melhorar os processos 

de comunicação com os diversos públicos 

da Universidade. O novo portal traz 

mudanças estéticas e de disposição das 

informações, seguindo modelos de sucesso 

de outras universidades nacionais e 

internacionais. A grande novidade é a 

MinhaUFF, seção dedicada ao público 

interno. O site  recebeu acesso de mais de 

400 mil pessoas somente em 2019, das 

quais 350 mil eram visitantes novos.

A repaginada no site se insere em 

mudanças mais amplas nas estratégias de 

comunicação. Em 2019, novos produtos 

foram lançados, com foco em comunicação 

interna e externa, a fim de melhorar o 

relacionamento da universidade com seus 

públicos de interesse.

Projeto de Divulgação Científica

A UFF lançou em abri l  a Iniciativa 

Institucional de Divulgação Científica, cujo  

objetivo é dar ampla comunicação aos 

resultados de pesquisas científicas 

produzidas pelo corpo docente e discente 

da Universidade. Diversas ações compõem 

o projeto, como: relacionamento com a 

imprensa, dicas para entrevistas, sistema de 

busca de especialistas para jornalistas, 

vídeos de bolsistas PIBIC e Faperj nas mídias 

sociais, entre outras.

A Iniciativa foi criada para aumentar o 

acesso dos produtos científicos da UFF para 

a sociedade em geral. Neste sentido, estão 

sendo realizadas diversas ações de mídia 

para apresentar resultados de pesquisas em 

linguagem acessível, interessante e 

f a c i l m e n t e  c o m p a r t i l h á v e l  p e l a s 

plataformas digitais. O projeto agrega 

produtos que visam a atender diferentes 

públicos, desde o leitor de jornais até 

públicos mais jovens que seguem nossos 

canais oficiais nas mídias sociais.

Mais de 40 releases foram encaminhados 

para a imprensa em 2019 com o objetivo de 

divulgar ações e projetos da UFF para a 

comunidade externa. Cerca de 86,5% 

destes releases foram emplacados na 

mídia! Dentre os veículos que publicaram 

estão: O Globo, Veja, Galileu, Folha de São 

Paulo, Extra, O Dia, Band News, G1, O 

Fluminense, A Tribuna, O São Gonçalo, 

dentre outros. Além disso, a UFF realizou 

mais de 300 atendimentos a jornalistas de 

diversos veículos de comunicação, 

nacionais e internacionais, replicando a 

imagem institucional em centenas de 

veículos impressos, televisivos, virtuais e de 

rádio.  

Mais do que comunicar, envolver!

Site Ocial



Informativos UFF

18MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

2,5MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

22,9MIL
ABERTURAS POR INFORMATIVO

Se liga na UFF!Comunica UFF Gestão UFF

-- ----
O  projeto  propõe apresentar a Universidade aos alunos do 2º e 3º anos 

do Ensino Médio por meio de palestras e visitações aos Laboratórios, 

Institutos e Projetos da UFF. Neste 1º semestre de 2019, foram realizadas 

3 edições do evento, atendendo a 23 escolas e um total de 845 alunos, 

além de seus professores responsáveis.

Projeto Conheça UFF

Com o objetivo ampliar a transparência e 

divulgação das ações da gestão e da 

comunidade acadêmica, a UFF criou três 

novos canais de comunicação: o Comunica 

UFF, boletim eletrônico voltado para 

servidores, o Se Liga na UFF, informativo 

voltado para estudantes e o Boletim de 

Gestão, focado nas ações da administração 

central e voltado para ambos os públicos. 

Dentre as propostas destes canais estão a de 

integrar a comunidade interna, informar e 

atualizar sobre eventos e acontecimentos na 

Universidade, incentivar a comunicação 

horizontal e participativa e estabelecer um 

diálogo com os públicos da UFF.

Comunicação e Relacionamento

Redes Sociais UFF
ALCANCE DIÁRIO

10 MIL
PESSOAS 

13,7MIL

PESSOAS 
25 MIL

6 MIL
PESSOAS PESSOAS 

UFF na mídia! 

A UFF reformulou o seu site oficial. As 

mudanças foram estudadas durante os 

últimos meses para melhorar os processos 

de comunicação com os diversos públicos 

da Universidade. O novo portal traz 

mudanças estéticas e de disposição das 

informações, seguindo modelos de sucesso 

de outras universidades nacionais e 

internacionais. A grande novidade é a 

MinhaUFF, seção dedicada ao público 

interno. O site  recebeu acesso de mais de 

400 mil pessoas somente em 2019, das 

quais 350 mil eram visitantes novos.

A repaginada no site se insere em 

mudanças mais amplas nas estratégias de 

comunicação. Em 2019, novos produtos 

foram lançados, com foco em comunicação 

interna e externa, a fim de melhorar o 

relacionamento da universidade com seus 

públicos de interesse.

Projeto de Divulgação Científica

A UFF lançou em abri l  a Iniciativa 

Institucional de Divulgação Científica, cujo  

objetivo é dar ampla comunicação aos 

resultados de pesquisas científicas 

produzidas pelo corpo docente e discente 

da Universidade. Diversas ações compõem 

o projeto, como: relacionamento com a 

imprensa, dicas para entrevistas, sistema de 

busca de especialistas para jornalistas, 

vídeos de bolsistas PIBIC e Faperj nas mídias 

sociais, entre outras.

A Iniciativa foi criada para aumentar o 

acesso dos produtos científicos da UFF para 

a sociedade em geral. Neste sentido, estão 

sendo realizadas diversas ações de mídia 

para apresentar resultados de pesquisas em 

linguagem acessível, interessante e 

f a c i l m e n t e  c o m p a r t i l h á v e l  p e l a s 

plataformas digitais. O projeto agrega 

produtos que visam a atender diferentes 

públicos, desde o leitor de jornais até 

públicos mais jovens que seguem nossos 

canais oficiais nas mídias sociais.

Mais de 40 releases foram encaminhados 

para a imprensa em 2019 com o objetivo de 

divulgar ações e projetos da UFF para a 

comunidade externa. Cerca de 86,5% 

destes releases foram emplacados na 

mídia! Dentre os veículos que publicaram 

estão: O Globo, Veja, Galileu, Folha de São 

Paulo, Extra, O Dia, Band News, G1, O 

Fluminense, A Tribuna, O São Gonçalo, 

dentre outros. Além disso, a UFF realizou 

mais de 300 atendimentos a jornalistas de 

diversos veículos de comunicação, 

nacionais e internacionais, replicando a 

imagem institucional em centenas de 

veículos impressos, televisivos, virtuais e de 

rádio.  

Mais do que comunicar, envolver!

Site Ocial



O projeto UFF Debate Brasil tem como objetivo proporcionar ao público a oportunidade de ouvir e 
debater assuntos sociais. O projeto já reuniu mais de 80 mil pessoas para discutir temas como 
eleições diretas, globalização, Alca e Mercosul, teatro brasileiro e energia nuclear. Entre os 
convidados que já passaram pela mesa do UFF Debate Brasil, estão grandes pensadores 
contemporâneos, como Leonardo Boff, Affonso Romano de Sant'anna, Bárbara Heliodora, Ariano 
Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. Os eventos são gratuitos e abertos para toda a sociedade. 

O projeto Cine Escola tem o objetivo de 
aproximar a linguagem estética audiovisual 
do âmbito escolar, trazendo alunos e 
educadores da rede pública para uma sessão 
de c inema.  A at iv idade cons is te  na 
apresentação de um filme, que serve como 
objeto de reflexão junto ao conteúdo 
ensinado na escola. Após a sessão, são 
realizados debates para discutir algumas 
questões propostas pelo filme. 

Gestão 2018-2022

Projeto Cine Escola UFF leva cultura, lazer e 
conhecimento para estudantes do ensino básico

UFF Debate Brasil integra comunidade em debates 
sobre temas sociais

Cinearte UFF

Artes, cultura e lazer 
para todos!

Na segunda edição do projeto “Brasil: a 

margem”, o Centro de Artes UFF abriu seus 

espaços ao Teko Porã, que na língua guarani 

compreende o Bem Viver. Sintetizada em 

uma diversificada programação, a riqueza 

da cosmologia e expressividade indígena 

ocupou o teatro, cinema, galeria de arte, 

espaço de fotografia e varanda e os jardins 

da Reitoria, oferecendo à comunidade 

interna e à sociedade em geral debates, 

rodas de conversa, oficinas, exposições, 

teatro, música e mostra de cinema. O 

projeto criou um território acolhedor de 

convivência e integração de saberes das 

fo rmas  express i vas  t r ad i c iona i s  e 

contemporâneas dos povos indígenas. 

Projeto Brasil: a margem 2019 – Teko Porã – 
Cosmovisão e expressividades indígenas

O Centro de Artes UFF é o mais completo centro cultural de Niterói. Como polo de produção e 
difusão cultural, realiza programas voltados para todas as manifestações artísticas. Exposições, 
shows, concertos, ciclos cinematográficos, peças teatrais e apresentações diversas promovem 
uma verdadeira e produtiva interação artístico-cultural da UFF com a comunidade. Confira 
algumas das atividades realizadas neste primeiro semestre: 

122 32 2160.000

Filmes 

Projetados

Espetáculos

musicais/teatrais

Apresentações/

concertos

Pessoas que frequentaram

o CEART UFF

Centro de Artes UFF em números:
Período: 01/01/2019 - 30/06/2019
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Projeto “Eduff na estante”

Nes te  ano ,  a  Ed i to ra  re tomou  sua 

participação no evento de Acolhimento 

Estudantil, realizado a cada semestre na 

Universidade, para recepção dos novos 

estudantes. Na primeira edição deste ano, a 

editora inscreveu o projeto “Eduff na estante”, 

para entrega de kits de livros, separados por 

área de conhecimento, para cada um dos 

calouros dos campi de Niterói e do interior. 

Ao todo, foram doados dois mil kits, 

totalizando 10 mil livros, divididos pelas 

seguintes áreas: Ciências Sociais Aplicadas, 

Humanas, Exatas, Saúde, Ciências Biológicas, 

História, Educação e Letras.

Estranhas catedrais – 4ª reimpressão

Tak Baht: o budismo teravada em 

procissão

Os manuscritos do Brasil

Racismo, capitalismo e 

subjetividade

Algernon Sidney: um pensador 

republicano do século XVII

O mercado de crédito na corte 

Joanina

Cinema, infância e religiosidade na 

Espanha franquista

Rotinas de pediatria no Hospital 

Universitário Antonio Pedro

Realidade lacrimosa: o 

melodramático no documentário 

brasileiro contemporâneo

Vida de escola: uma etnografia 

sobre autoridade e carisma na 

Educação

Sertão, selva e letra: Euclides da 

Cunha em atravessamentos

Lançamentos

Promoção #AÇÃOUFF
Integrando o cronograma de ações em defesa 

das universidades públicas, a Editora da UFF 

colocou, durante 24 horas, os principais 

títulos, lançamentos e livros mais vendidos 

com 80% de desconto no site e na Livraria. 

Editora da UFF

Projeto parceiros de conteúdo

Visando ampliar a visibilidade da editora e a 

base de seguidores nas redes sociais, foi 

lançado, pela primeira vez, o Edital para 

captação de parceiros de conteúdo. A busca 

foi por produtores de conteúdo que 

tivessem como foco postagens sobre 

l i t e r a t u r a  e / o u  a l g u m a  á r e a  d e 

conhecimento específica nas seguintes 

mídias/plataformas: Facebook, Instagram, 

Blog e Youtube.

N e s t e  p r i m e i r o  s e m e s t r e ,  f o r a m 

selecionados os seguintes perfis:

“ A l g u é m  v i u  m e u s  ó c u l o s ? ” 

(@alguemviumeusoculos): atuação no 

Facebook, Instagram, Youtube e blog.

B l o g  T a m i r e s  d e  C a r v a l h o 

(@tamiresdecarvalhoblog): atuação no 

Facebook, Instagram e blog.

Os parceiros recebem mensalmente obras 

da Eduff para produção de conteúdo 

durante um ano.

Doações Eduff

Tendo em vista a missão de edição, 

disseminação e distribuição da produção 

acadêmica gerada por seus docentes, nas 

mais diversas áreas do conhecimento, a 

Editora inaugurou uma política de 

doações de livros para instituições de 

educação e cultura do Rio de Janeiro e 

outros estados. Neste primeiro semestre, 

foram doados um total de 3.976 obras.

Leitura e conhecimento acessível 



Projeto “Eduff na estante”

Nes te  ano ,  a  Ed i to ra  re tomou  sua 

participação no evento de Acolhimento 

Estudantil, realizado a cada semestre na 

Universidade, para recepção dos novos 

estudantes. Na primeira edição deste ano, a 

editora inscreveu o projeto “Eduff na estante”, 

para entrega de kits de livros, separados por 

área de conhecimento, para cada um dos 

calouros dos campi de Niterói e do interior. 

Ao todo, foram doados dois mil kits, 

totalizando 10 mil livros, divididos pelas 

seguintes áreas: Ciências Sociais Aplicadas, 

Humanas, Exatas, Saúde, Ciências Biológicas, 

História, Educação e Letras.

Estranhas catedrais – 4ª reimpressão

Tak Baht: o budismo teravada em 

procissão

Os manuscritos do Brasil

Racismo, capitalismo e 

subjetividade

Algernon Sidney: um pensador 

republicano do século XVII

O mercado de crédito na corte 

Joanina

Cinema, infância e religiosidade na 

Espanha franquista

Rotinas de pediatria no Hospital 

Universitário Antonio Pedro

Realidade lacrimosa: o 

melodramático no documentário 

brasileiro contemporâneo

Vida de escola: uma etnografia 

sobre autoridade e carisma na 

Educação

Sertão, selva e letra: Euclides da 

Cunha em atravessamentos

Lançamentos

Promoção #AÇÃOUFF
Integrando o cronograma de ações em defesa 

das universidades públicas, a Editora da UFF 

colocou, durante 24 horas, os principais 

títulos, lançamentos e livros mais vendidos 

com 80% de desconto no site e na Livraria. 

Editora da UFF

Projeto parceiros de conteúdo

Visando ampliar a visibilidade da editora e a 

base de seguidores nas redes sociais, foi 

lançado, pela primeira vez, o Edital para 

captação de parceiros de conteúdo. A busca 

foi por produtores de conteúdo que 

tivessem como foco postagens sobre 

l i t e r a t u r a  e / o u  a l g u m a  á r e a  d e 

conhecimento específica nas seguintes 

mídias/plataformas: Facebook, Instagram, 

Blog e Youtube.

N e s t e  p r i m e i r o  s e m e s t r e ,  f o r a m 

selecionados os seguintes perfis:

“ A l g u é m  v i u  m e u s  ó c u l o s ? ” 

(@alguemviumeusoculos): atuação no 

Facebook, Instagram, Youtube e blog.

B l o g  T a m i r e s  d e  C a r v a l h o 

(@tamiresdecarvalhoblog): atuação no 

Facebook, Instagram e blog.

Os parceiros recebem mensalmente obras 

da Eduff para produção de conteúdo 

durante um ano.

Doações Eduff

Tendo em vista a missão de edição, 

disseminação e distribuição da produção 

acadêmica gerada por seus docentes, nas 

mais diversas áreas do conhecimento, a 

Editora inaugurou uma política de 

doações de livros para instituições de 

educação e cultura do Rio de Janeiro e 

outros estados. Neste primeiro semestre, 

foram doados um total de 3.976 obras.

Leitura e conhecimento acessível 



Ações UFF

Sustentabilidade

Neste primeiro semestre, a UFF lançou a 

campanha sustentável de consumo 

consciente de energia elétrica. Com o nome 

“Quem se liga, desliga!”, a ação objetiva 

conscientizar a comunidade acadêmica 

sobre  a  impor tânc ia  do  consumo 

consciente e inteligente de energia elétrica, 

tendo em vista o atual cenário econômico 

da UFF e a responsabilidade junto ao meio 

ambiente. 

Campanha de sustentabilidade

Workshop Diálogos sobre Sustentabilidade 
e Resiliência

O Trash Challenge foi um desafio mundial que tinha como proposta a limpeza de lugares sujos 

na cidade, como praias ou encosta de rios, etc. Pegando carona no “Desafio do Lixo”, que 

viralizou nas redes sociais, a UFF lançou um desafio para estimular a comunidade acadêmica a 

recolherem lixo de locais públicos e/ou em seus Campi e postarem fotos mostrando o antes e o 

depois com as Hashtags: #uff #UFFsustentavel #OrgulhoDeSerUff. A Universidade recebeu 

dezenas de fotos de todos os campi . 

A Universidade promoveu em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói, o Workshop 

Diálogos sobre Sustentabilidade e Resiliência. O foco do encontro foi a construção de parcerias 

entre a Prefeitura e setores da UFF, para a integração de estudos e pesquisas. No encontro, a 

Comissão de Sustentabilidade apresentou os princípios de sustentabilidade inseridos na gestão 

da UFF.

Desao #TrashtagChallenge
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