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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
APRESENTAÇÃO*
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), como órgão integrante da administração superior da Universidade 
Federal Fluminense, é responsável pela política de Gestão de Pessoas da UFF, a ela cabendo o planejamento, a imple-
mentação, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos processos de trabalho desta natureza. Tem, por finalidade, o 
desenvolvimento de atividades voltadas aos servidores técnico-administrativos e docentes, dentre elas, capacitação e 
qualificação profissional, lotação e movimentação de pessoal, desempenho funcional, saúde e qualidade de vida, segu-
rança no trabalho e saúde ocupacional, controle de pagamentos de pessoal, registros, direitos e vantagens, admissão e 
cadastro de pessoal, e procedimentos administrativos disciplinares. Sua missão é potencializar os talentos da Universi-
dade Federal Fluminense, com base em uma política de gestão de pessoas que, atuando de forma ética, transparente 
e responsável, seja capaz de promover o desenvolvimento pessoal, profissional e social de seus servidores docentes e 
técnico-administrativos, zelando assim por seus direitos, deveres, saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
em observância à legislação vigente e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta Universidade. 

No decorrer de 2018, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas trabalhou, arduamente, no intuito de oferecer serviços de 
qualidade ao quadro de pessoal desta Universidade e, assim, fortalecer uma política de valorização do servidor UFF. Os 
principais resultados destes esforços estão descritos no presente capítulo. Bem sabemos que ainda é necessário o aper-
feiçoamento de muitos dos nossos processos, mas acreditamos que a busca pela melhoria deve ser um processo contí-
nuo, coletivo e democrático. Neste âmbito, mais do que otimizar nossas tarefas, almejamos a consolidação de práticas 
administrativas que propiciem o prestígio dos agentes públicos desta instituição, com base no fortalecimento de nossas 
redes de relacionamento com a comunidade universitária e no alinhamento do nosso planejamento com o PDI em vigor. 

 Além de desenvolver suas atividades regulares ao longo de 2018, a PROGEPE preocupou-se em implementar ações que 
agregassem valor aos macroprocessos voltados para o gerenciamento do quadro de servidores da Universidade Federal 
Fluminense, tais como a criação do Whatsapp da PROGEPE, a atualização dos serviços e setores da PROGEPE na página 
institucional da UFF e a apresentação do PDU aos servidores da PROGEPE – ações que facilitaram a comunicação da 
Unidade; a reinauguração do Espaço de Saúde do Servidor; o debate para a Promoção da Saúde Mental; a realização da 
Premiação do Servidor Emérito, da I Mostra de Talentos e da I Semana do Servidor UFF; o Recebimento de premiação no 
Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos pelo estudo sobre acidentes de trabalho na UFF; o lançamento, o 
resgate e a ampliação de programas de saúde e qualidade de vida, bem como de capacitação e qualificação; dentre outros. 

Para 2019, sem prejuízo de outras ações, espera-se rever e atualizar as resoluções sobre concursos para docentes; 
concluir o cronograma de realização dos exames periódicos, bem como as avaliações ambientais no âmbito da UFF; 
emitir novos laudos para concessão de  adicionais ocupacionais via  módulo SIASS; e lançar  o plano de Valorização 
do Servidor UFF. Ainda, objetivamos fortalecer e desenvolver novas ferramentas de gestão, para melhor atender as 
demandas oriundas de órgãos de controle, assim como as demandas internas provenientes de um amadurecimento 
institucional, a fim de garantir uma eficiente organização administrativa.

Acreditamos, por fim, que tais iniciativas – realizadas e a serem incorporadas ao nosso cotidiano laboral – reafirmam, 
formalmente e de modo integrado, o compromisso da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para com a comunidade uni-
versitária e o motivo de sua existência, como também consolidam todo o planejamento por detrás de suas atividades, 
tornando-o objeto de reflexão do cotidiano laboral dos públicos que, direta ou indiretamente, são impactados pelos 
macroprocessos desta Unidade.

*De modo a atender as solicitações realizadas pelos órgãos de controle, a PROGEPE está buscando a criação e a implementação de novas 
ferramentas que possibilitem a demonstração de algumas informações relacionadas à área gestão de pessoas. No entanto, tendo em 
vista a ausência destas ferramentas até o presente momento, cabe esclarecer que estarão carentes de demonstrações, neste Relatório, 
os seguintes resultados: distribuição dos servidores por faixa salarial, deficiência, etnia, área de trabalho e unidade de exercício.

Mariana Milani é Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal 
Fluminense. Tutora a distância da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior 
à Distância do Estado do RJ. Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade 
Federal Fluminense. Possui graduação em Direito, especialização em Direito 
Administrativo e em Direito Processual. Atuou como Gerente de Procedimentos 
Disciplinares na Universidade Federal Fluminense e Secretária de Procedimentos 
Disciplinares no Instituto Federal do Paraná. Participou como Instrutora e Conteudista 
do curso Direito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar promovido pela 
Escola de Governança em Gestão Pública da Universidade Federal Fluminense.

Subunidades da PROGEPE
Secretaria Executiva (SEC) - Veronica da Silva Romeo
Gerência Administrativa e Financeira (GAF) - Paulo Roberto Cornélio
Gerência de Procedimentos Disciplinares GPD (GPD) - Thaísa Nunes Ferreira
Coordenação de Pessoal Docente (CPD) - Carla Aparecida Florentino Rodrigues
Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo (CPTA) - Aline da Silva Marques
Coordenação de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ) - Fatima de 
Azevedo Loureiro
Escola de Governança e Gestão Pública (EGGP) - Antonio Batista da Silva Oliveira
Departamento de Administração de Pessoal (DAP) - Jackson de Oliveira Gomes
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CONFORMIDADE LEGAL

LEGISLAÇÃO APLICADA

No intuito de manter-se em consonância 
com as normas aplicáveis à Gestão de Pesso-
as na Administração Pública, principalmente 
no que diz respeito à Constituição Federal 
de 1988 e a Lei nº. 8.112/1990, a UFF obser-
va um conjunto de regras e recomendações 
estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos 
de controle, de modo a sempre averiguar as 
normas, bem como suas eventuais altera-
ções. Além disso, são praticadas, por parte 
da UFF, de forma regular, correções de pos-
síveis inconsistências identificadas por meio 
das recomendações realizadas pelos órgãos 
de controle. 

A partir de uma análise geral, foram iden-
tificados os principais atos normativos que 
regem a área de Gestão de Pessoas da Uni-
versidade, totalizando, assim, 204 normas e 
legislações. 

• Constituição Federal

• 3 8  Leis

• 3 6  Decretos

• 0 3  Medidas Provisórias

• 2 7  Portarias

• 4 6  Notas 

• 1 3  Instruções 

• 4 1  Outros

OUVIDORIA

Durante o ano de 2018, foram atendidas 50 
demandas da Ouvidoria com dúvidas refe-
rentes à área de Gestão de Pessoas, nos ter-

mos da Lei nº. 12.527, de 18/11/2011.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARES
Para ampliar a efetividade das Comissões de 
Procedimentos Administrativos Disciplinares 
(PADs), a Universidade iniciou, em 2018, o 
desenvolvimento do Manual Prático para as 
Comissões de Processos Administrativos Disci-
plinares e de uma Instrução de Serviço que in-
tenta a uniformização dos procedimentos de 
apuração de ilícitos administrativos. Tendo em 
vista que ambos estão em fase final de elabo-
ração, espera-se disponibilizar tais documen-
tos à comunidade universitária em 2019. 

Ademais, visando assegurar a adequada 
orientação acerca das hipóteses lícitas de acu-
mulação de cargos, foi elaborada a Cartilha de 
Acumulação Legal de Cargos e Empregos, dis-
tribuída em eventos da área. Neste sentido, 
a Unidade analisou, aproximadamente, 400 
processos administrativos referentes à apu-
ração de indícios de acumulação de cargos e 
violação do Regime de Dedicação Exclusiva. 
Deste quantitativo, 271 geraram relatório e 
seguem os devidos trâmites para conclusão.

PADs CADASTRADOS NO SISCOR

8 Instauração e instrução

1 0 Indiciamento, citação, defesa, 
escrita, relatório final

1 4 Encaminhamento para 
julgamento

2 0 Processo julgado

3 6 Anulado por decisão 
administrativa

APURAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS

1 6 4 Em análise na procuradoria

1 0 7 Já analisados

7 0 Declararam situação funcional 
regular

3 0 Declararam situação funcional 
regularizada

7
Declararam situação funcional 
regularizada com necessidade 

de ressarcimento

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO*
A força de trabalho da Universidade Federal 
Fluminense é composta por docentes do ma-
gistério superior, docentes do ensino básico 
técnico e tecnológico, técnicos administrati-
vos em educação e profissionais temporários. 

ATIVOS

3 5 5 4 4 2 0 0
Docentes Técnicos Administrativos

3 6 1 2 4 4
Médicos Residentes Estagiários

APOSENTADOS

1 8 8 2 2 8 8 5
Docentes Técnicos Administrativos

1 25 2 1 Total de 
servidores

Neste âmbito, a PROGEPE é responsável 
pela gestão dos servidores docentes e téc-
nico-administrativos desta Universidade. O 
quadro de pessoal permanente da UFF se-
gue o Plano de Carreira dos Técnicos Admi-
nistrativos em Educação (PCCTAE); o Plano 
de Carreiras e Cargos do Magistério Federal 
(PCCMF); o Plano de Carreira e Cargos de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico (PCCMEBTT); o Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Em-
pregos (PUCRCE) e o Plano de Cargo e Car-
reira (PCC). Ressalta-se que os dois últimos 
abrangem um pequeno percentual de ser-
vidores – muitos em processo de aposenta-
doria – que não se enquadraram nos novos 
Planos de Carreira.

Com base nas Leis nº. 12.772/2012 e 
12.863/2013, a carreira docente está estrutura-
da em níveis e classes. Sendo assim, o docente 

da Universidade é classificado como Professor 
Auxiliar, Assistente, Adjunto, Associado e Titu-
lar, variando entre os níveis A, B, C, D e E.

Já a Lei nº. 11.091/2005, que versa sobre a 
carreira dos Técnicos Administrativos em 
Educação, define 325 cargos, distribuídos em 
5 níveis de classificação (A, B, C, D ou E), com 
4 níveis de capacitação cada.

TITULAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS

TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS

Alfabetizado sem cursos regulares 3 7
Aperfeiçoamento nível medio 1

Aperfeiçoamento nível superior 4
Bacharel 2

Doutorado 7 9
Ensino fundamental 1 67

Ensino fundamental incompleto 8 7
Ensino médio 1 3 1 3

Ensino médio incompleto 1
Ensino superior 1 4 7 1

Ensino superior incompleto 5
Especialização nível medio 6

Especialização nível superior 3 4 9
Graduação nível superior completo 2 9 2

Licenciatura 1
Mestrado 3 4 5

Nivel médio 1 1
Não informado 1
Pos-graduação 1 3

Pos-graduação+RSC-II  
(Lei 12.772/12, art. 18) 1

Técnico nível médio completo 1 4
*Fonte: Sistema SIAPE e Sistema de Transparên-
cia da UFF.
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DOCENTES

Bacharel 1
Doutorado 2 8 2 9

Ensino superior 3 7
Especialização nível superior 4 5

Graduação nível superior completo 6 5
Licenciatura 1

Mestrado 5 3 5
Mestre+RSC-III  

(Lei 12.772/12, art. 18) 3 5
Não informado 0

Pos-graduação+RSC-II  
(Lei 12.772/12, art. 18) 6

DOCENTES POR CLASSE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2 6 4 
Titular

1 0 7 6 
Associado

1 2 2 9 
Adjunto

8 
Visitante 
Titular

2 2 
Auxiliar 1 1 5 

Assistentee 5 3 
Substituto

8 5 
Assistente A

4 6 6 
Adjunto A

e 1 3 7 
Substituto

e 1 4 
Substituto

PROFESSOR DO TERCEIRO GRAU

5 
Substituto

1 
Visitante

PROFESSOR ENSINO BÁSICO TECNOLÓGICO

6 2 6 
Substituto

PROFESSOR TITULAR
LIVRE MAGISTÉRIO

SUPERIOR

SERVIDOR EXTERNO 
DOCENTE

5 6

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS POR CATEGORIA

   5 0 A   1 0 8 B

  5 7 5 C  17 6 1 D

 13 4 2 E     1 H

    5 S

CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS
HORAS TÉCNICOS DOCENTES

2 0 1 0 9 3 7 5

2 4 4 1

25 9 1

3 0 3 4

3 6 2

4 0 3 9 2 0 3 1 3

4 4 1
Dedicação 
exclusiva 2

SITUAÇÃO FUNCIONAL

SÉRIE 1 SÉRIE 2

Requisitado 25

11
37

1

5

249

10

1
53

0

0

0

13

2
3

5
4

1

6

213

0

0

0

0
Comissionado

Cedido

Excedente a 
lotação - EST.

Contrato 
temporário

Exerc descent 
carrei - EST.

Exercício 
provisório - EST.

Quadro 
permanente - CLT

Colaborador 
PCCTAE

Exercício art. 93, 
Lei 8.112

Professor 
substittuto - CDT

Professor visitante 
- CDT

PERFIL DOS SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA

DOCENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

ENTRE 20 E 
29 ANOS 5 6 1 7 4

ENTRE 30 E 
39 ANOS 6 8 6 1 0 9 8

ENTRE 40 A 
49 ANOS 1 1 1 7 7 8 1

ENTRE 50 E 
59 ANOS 9 4 5 1 1 9 0

ENTRE 60 E 
69 ANOS 6 4 1 8 5 7

ENTRE 70 E 
79 ANOS 1 0 9 8 5

80 ANOS OU 
MAIS 0 3

PERFIL DOS SERVIDORES POR GÊNERO

DOCENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

FEMININO 1 6 4 5 23 4 0

MASCULINO 1 9 0 9 1 8 4 8
PERCENTUAL DE ESTATUTÁRIOS

DOCENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

4 7 % 5 3 %

FORÇA DE TRABALHO DA UPC

TIPOLOGIAS 
DOS CARGOS

LOTAÇÃO INGRES-
SOS NO 
EXERCÍ-

CIO

EGRES-
SOS NO 
EXERCÍ-

CIO

AUTORI-
ZADA

EFETIVA

Servidores 
em cargos 
efetivos

7132 7132 92 14
Servidores 

com contra-
tos temporá-

rios
475 475 66 30

Servidores 
sem vínculo 
com a Ad-
ministração 

Pública

11 11 3 0

Total de 
servidores 7618 7618 248 45

DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

TIPOLOGIAS DOS CARGOS

LOTAÇÃO

ÁREA 
MEIO

ÁREA FIM

Servidores de carreira 3822 3307
Servidores com contratos 

temporários 250 223
Servidores sem vínculo com 

a Administração Pública 11 0
Total de servidores 4068 3530



5

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO 
E ALOCAÇÃO DE PESSOAS

A gestão da lotação de servidores técnico-
-administrativos e docentes na UFF engloba 
o provimento de cargos por concurso ou pro-
cesso simplificado, o acolhimento de novos 
servidores, a movimentação por meio de 
remoção, redistribuição e ajuste de lotação, 
programas específicos de prevenção e acom-
panhamento sócio-funcional, dentre outros.  

LOTAÇÃO DOCENTE
Na UFF, a seleção de docentes ocorre por meio 
de seleções simplificadas  ou concursos públi-
cos, com base nas Leis nº. 8.112/1990 e Lei nº. 
12.772/2012,  e suas respectivas alterações.

Em 2018, foram realizados 86 concursos para 
a carreira de magistério superior e 96 sele-
ções simplificadas, resultando em 3.173 ins-
crições, 268 nomeações e 175 contratações.  

DOCENTES: CONCURSOS E SELEÇÕES 
SIMPLIFICADAS POR UNIDADES

CONCURSO
SELEÇÃO 

SIMPLIFICADA

Niterói 63
2
2
3

0
2

4
3

7

58
1

8
6

3
3

6
3

9

Angra dos Reis

Campos dos 
Goytacazes

Macaé

Nova Friburgo

Petrópolis

Rio das Ostras

Santo Antônio 
de Pádua

Volta Redonda

Atualmente, os procedimentos relaciona-
dos à lotação docente seguem as demandas 

dos Departamentos de Ensino das Unidades 
Acadêmicas.  De modo a participar mais ati-
vamente da gestão das vagas docentes, a 
PROGEPE iniciou, em 2018, estudos para o 
desenvolvimento de uma proposta para ava-
liação da quantidade atual e a quantidade 
necessária de servidores docentes em cada 
departamento acadêmico, juntamente com 
a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

LOTAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

A seleção para provimento de cargos técni-
co-administrativos ocorre por meio de con-
curso público, em observância às Leis nº. 
8.112/1990 e 11.091/2005, e suas alterações. 
Para tanto, são considerados o Plano de De-
senvolvimento Institucional; a estrutura, as 
atribuições e os processos de trabalho da 
instituição; a disponibilidade orçamentária/
financeira; a evasão de servidores, dentre 
outros. Em 2018, foi lançado o edital nº. 
216/2018, com 190 vagas para técnicos ad-
ministrativos.

TURNOVER*

Ingressos de TAEs 4 3
Desligamentos de TAEs 1 8 1

Índice de Turnover 2 , 7 6 %

Índice de Turnover 
específico 0 , 9 7 %

* No que tange à rotatividade desta categoria, 
cabe salientar que, do total de desligamentos 
apurados, 67 são ocorrências vinculadas ao Hos-
pital Universitário Antônio Pedro, sob gestão atual 
de EBSERH, as quais não estão sendo computadas 
neste relatório.

O Programa de Dimensionamento e Análise 
da Força de Trabalho Técnico-Administrati-
va da UFF fundamenta a alocação de servi-
dores técnico-administrativos na Universi-

dade, bem como subsidia a composição das 
vagas que integram o Quadro de Referência 
dos Servidores Técnico-Administrativos 
(QRSTA).

Neste ano, o Programa consolidou a me-
todologia adotada em 2017 no processo de 
definição do perfil dos postos de trabalho 
ocupados em decorrência de nomeação de 
candidatos aprovados em concursos públi-
cos, por meio da identificação e análise das 
vagas desocupadas; da utilização do Mape-
amento de Atribuições e Processos (MAP) e 
do Mapeamento de Competências Técnicas 
e Comportamentais; do levantamento de 
perfil; da entrevista individual customizada 
para cada cargo; do trabalho em grupo com 
os novos servidores; da reunião interseto-
rial para definição da lotação; e da validação 
e do ajuste, quando necessário, da lotação 
dos servidores técnico-administrativos no 
âmbito interno de cada Unidade Organiza-
cional desta Universidade.

Em 2019, visa-se a tramitação nas instâncias 
institucionais cabíveis e a aprovação da Nor-
ma de Serviço que regulamenta o Processo 
Seletivo Interno para Técnicos Administrati-
vos, bem como a aquisição da estrutura ne-
cessária para a publicação do primeiro Edital 
no ano de 2020.

ACOMPANHAMENTO AO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

5 1 5 Programa de acompanhamento 
ao servidor em estágio probatório

1 5 5 Programa de acompanhamento 
ao servidor em movimentação

7 2 Programa sócio-funcional

1 4 Programa de prevenção de 
abandono de cargo

1 0 Programa de preparação para a 
aposentadoria

MOVIMENTAÇÃO DE DOCENTES E 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Os principais tipos de movimentação de 
docentes e técnicos administrativos ocor-
rem internamente, por meio do ajuste de 
lotação ou remoção, e entre instituições, 
através do processo de redistribuição. Ao 
todo, a Universidade Federal Fluminense 
realizou, em 2018, 447 processos de movi-
mentação de servidores. 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

DOCENTE
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO
REDISTRIBUIÇÃO 4 5 2 0

REMOÇÃO 3 1 1 5 9
AJUSTE DE 
LOTAÇÃO 2 6 1 6 9

É importante ressaltar que o período entre 7 
de julho e 31 de dezembro de 2018 constituiu 
o interstício eleitoral. Sendo assim, não foi 
possível enviar e publicar redistribuições e 
remoções.

DESPESA DE PESSOAL

Em 2018, houve o aumento das despesas de 
pessoal da Universidade Federal Fluminense. 
Conforme observado no quadro referente 
a servidores ativos, inativos e pensionistas, 
nota-se um acréscimo de 3,4%, 6,8% e 
5,0%, respectivamente, em relação ao 
ano de 2017. Isso se deve a fatores como o 
aumento das progressões por capacitação 
e desempenho, incentivos à qualificação, 
aumento do salário dos docentes no mês 
de agosto (referente à segunda etapa 
da lei de reestruturação da carreira - Lei 
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012) 
e ao crescimento vegetativo da folha de 
pagamento.
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DESPESAS DE PESSOAL DIVIDIDA EM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS – 2017 E 2018

TIPOLOGIA / 
EXERCÍCIO

VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS

DESPESAS VARIÁVEIS
DESPESAS DE 

EXERCÍCIOS AN-
TERIORES

DECISÕES JUDI-
CIAIS

TOTAL
RETRIBUIÇÕES GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS INDENIZAÇÕES

BENEFÍCIOS 
ASSISTENCIAIS E 

PROVIDENCIÁRIOS

DEMAIS DESPESAS 
VARIÁVEIS

ATIVOS

2018 386.320.928,46 13.327.022,74 90.721.781,76 343.219.459,88 14.642.402,16 22.581.199,97 - 2.642.590,75 2.231.304,94 875.686.690,66

2017 372.946.091,02 12.811.961,26 85.769.545,27 333.341.167,29 13.776.227,33 22.866.563,17 - 2.584.410,75 2.409.053,99 846.505.020,08

INATIVOS

2018 310.250.351,26 2.019.355,58 70.498.861,78 63.461.902,42 - 3.040.854,02 - 919.276,66 13.045.516,58 463.239.118,30

2017 288.822.627,04 2.013.257,98 66.079.667,84 60.697.891,83 - 3.512.556,43 - 158.788,79 12.380.892,05 433.665.681,96

PENSIONISTAS

2018 56.058.385,44 375.585,54 12.656.232,15 21.010.848,65 - - - 243.026,96 4.059.205,12 94.403.283,86

2017 51.910.896,49 340.220,55 11.839.542,18 22.066.501,46 - - - 48.442,94 3.682.414,55 89.888.018,17

Relatório Final do estágio probatório. Tais 
relatórios são encaminhados à CPPD quan-
do o servidor docente completa 32 meses de 
exercício, juntamente com o Plano de Traba-
lho e a Avaliação dos discentes.

No caso dos técnicos administrativos, a partir 
de 32 meses de efetivo exercício profissional 
do servidor, ocorre a homologação do está-
gio probatório através de Portaria publicada 
em Boletim de Serviço da Universidade, após 
análise de comissão constituída especifica-
mente para esse fim, em conformidade com 
os critérios definidos, previamente, pela UFF.

Desta forma, o servidor técnico-administra-
tivo adquire a estabilidade e passa a fazer jus 
a uma série de benefícios, como Licença para 
Interesse Particular, Licença Capacitação, etc.

HOMOLOGAÇÕES POSITIVAS EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO

175
299

122 194 122

2014 2015 2016 2017 
(até outubro) 2018

servidores ativos que não se encontram no 
topo do cargo. Neste ponto, vale ressaltar 
que 1.211 servidores foram avaliados e obti-
veram a concessão de progressão por mérito 
e 106 tiveram sua progressão concedida por 
portarias de regularização em 2018.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AVALIADOS COM 
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO

TRIMESTRE
1O 2O 3O

2017 4 3 8 6 8 7 6 1 5

2018
3 0 1 3 4 1 5 1 3

ESTÁGIO PROBATÓRIO
Nos primeiros dois meses de exercício, o ser-
vidor docente em estágio probatório apresen-
ta ao Departamento de Ensino um plano de 
trabalho referente aos próximos 30 meses de 
atividade laboral. Anualmente, o mesmo tem 
a responsabilidade de entregar um relatório 
com as atividades por ele desenvolvidas. 

Os Relatórios Anuais são examinados pela 
Comissão de Avaliação do Departamento e, 
posteriormente, 16 destes são anexados ao 

DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO
DESEMPENHO

O desenvolvimento da carreira docente 
ocorre mediante a progressão funcional 
(mudança de nível imediatamente superior 
dentro de uma mesma classe, sendo neces-
sário cumprir o interstício de 24 meses de 
efetivo exercício em cada nível) e promoção 
(passagem de uma classe para outra subse-
quente, conforme Lei nº 12.772/2012).

É relevante destacar que os assuntos rela-
cionados a estágio probatório e progressões 
não são de responsabilidade da PROGEPE, 
sendo atribuições da Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD), que responde 
diretamente ao Reitor. 

O Programa de Gestão de Desempenho rela-
tivo aos profissionais em atividades técnico-
-administrativas da UFF constitui-se em um 
processo pedagógico e participativo de pla-
nejamento, acompanhamento e avaliação do 
desempenho, a partir do qual medidas alinha-
das às estratégias institucionais poderão ser 
adotadas, visando à valorização e ao desenvol-
vimento profissional, tanto individual quanto 

coletivamente, e ao aprimoramento das ati-
vidades realizadas no âmbito da Universida-
de. Ressalta-se que, no que tange à gestão de 
desempenho dos técnicos administrativos em 
2018, foram realizados: 1.511 análises de ava-
liações de desempenho; 42 atendimentos para 
resoluções de questões vinculadas à avaliação 
de desempenho; 212 acompanhamentos de 
novos tutores; 981 análises de Planos de Tra-
balho e 10 visitas institucionais para divulgação 
do Programa de Gestão de Desempenho.

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO

A retribuição por titulação é solicitada pelo 
servidor docente. Para que tal retribuição 
seja concedida, é necessária a apresentação 
do diploma de conclusão do curso, conforme 
orientações  do Ofício Circular nº 53/2018-
MP de fevereiro de 2018.

PROGRESSÃO POR MÉRITO 
PROFISSIONAL
Em consequência da aprovação nas avalia-
ções, a cada 18 meses de efetivo exercício, 
deflagra-se a progressão do vencimento por 
mérito profissional dos técnicos administra-
tivos, prevista pelo § 2º, do art. 10, da Lei 
11.091/2005, com a participação de todos os 
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REMUNERAÇÃO

A remuneração dos servidores docentes e 
técnico-administrativos obedece ao estabe-
lecido na Lei nº. 13.325/2016. 

No que tange às comissões e funções grati-
ficadas, no ano de 2018, o quadro de pessoal 
da Universidade Federal Fluminense contou 
com 867 servidores, efetivamente, em car-
gos de assessoria ou gerenciais.

TIPOLOGIAS DOS CARGOS 
EM COMISSÃO E DAS FUN-

ÇÕES GRATIFICADAS

LOTAÇÃO
AUTORI-

ZADA EFETIVA

Cargos em comissão 124 122
Funções gratificadas 839 745
Total de servidores 963 867

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
CAPACITAÇÃO

Com base na PNDP, capacitação é um pro-
cesso permanente e deliberado de aprendi-
zagem, com o propósito de contribuir para 
o desenvolvimento de competências insti-
tucionais por meio do desenvolvimento de 
competências individuais. 

No ano de 2018, a UFF investiu um total de 
R$ 130.104,84 em cursos internos e no Pro-
grama de Apoio a Iniciativas de Capacitação. 
Além disso, 1159 servidores se afastaram ou 
tiraram licença para se capacitar. 

CAPACITAÇÃO EM CURSOS INTERNOS

INVESTIMENTO
TURMAS  
FORMA-

DAS

CARGA  
HORÁRIA 

TOTAL

TOTAL DE 
SERVIDORES 
CAPACITADOS

R$53.540,32 2 2 3 6 3 5 5 7

AIC - APOIO A INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO

INVESTIMENTO
DEFERIMENTOS 
EVENTOS EX-

TERNOS

DEFERIMEN-
TOS CURSOS 
EXTERNOS

R$76.564,52 2 1 1 1

PROCESSOS DE AFASTAMENTO E LICENÇA PARA 
CAPACITAÇÃO POR FINALIDADE E SEGMENTO

TÉCNICOS DOCENTES
Aperfeiçoamento  9  28

Colaboração 
acadêmico-  0  1

Eventos 
científicos  26  389
Doutorado  40  87

Especialização  0  1
Estágio  1  1

Intercâmbio  9  279
Licença para 
capacitação  16  99
Mestrado  41  2
Mestrado  0  0

Pós-doutorado  1  127
Serviço  0  2

AFASTAMENTOS E LICENÇAS PARA CAPACITAÇÃO

DOCENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

1016 1 4 3
PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO

A progressão por capacitação refere-se à 
análise de processo autuado por servidor 
técnico-administrativo em educação, solici-
tando sua mudança de nível de capacitação, 
no mesmo cargo e nível de classificação, 
decorrente da obtenção de certificação em 
curso de capacitação, compatível com o 
cargo ocupado, o ambiente organizacional 
onde exerce suas atividades e a carga horá-
ria mínima exigida, respeitado o interstício 
de 18 (dezoito) meses, nos termos da tabela 
constante do Anexo III da Lei n° 11.091/05. 
Em 2018, foram autuados 220 processos de 
progressão por capacitação. 

PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO

INDEFERIMENTOS DEFERIMENTOS EM ANÁLISE

33 1 8 7 8 0
PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO CONFORME 

NÍVEL DE CARREIRA DO PCCTAE

3 3 Processos indeferidos

1 8 7 Processos deferidos

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO

D

1 0 1

E

6 0

C

2 6
QUALIFICAÇÃO

De acordo com a Lei nº.  11.091/2005, qualifi-
cação diz respeito à aprendizagem com foco 
na formação profissional, estando vinculada 
ao grau de escolaridade do servidor técnico-
-administrativo (ensino médio, graduação, 
especialização, mestrado, doutorado etc.).

No âmbito das estratégias de estímulo à qua-
lificação de técnicos administrativos da UFF, 
é importante destacar os Programas de Au-
xílio à Qualificação (PQUFF) e Qualificação 
Institucional (PQI), o AIC (Apoio a Iniciativas 
de Capacitação) e as vagas em cursos auto-
financiáveis. O PQUFF investiu, em 2018, 
R$ 151.500,00 para 55 bolsas – valor mais de 
116% superior à edição de 2017. A quantida-
de de processos voltados ao PQUFF aumen-
tou em mais de 50% e houve diminuição nos 
indeferimentos em relação ao ano anterior. 
Nos cursos autofinanciáveis oferecidos pela 
UFF, foram deferidos 53 processos, neste 
ano. O AIC (Apoio a Iniciativas de Capacita-
ção), até então paralisado, foi retomado no 
segundo semestre de 2018 e direcionou R$ 
76.564,41 em cursos e eventos. Por fim, a 
UFF contava com 14 vagas institucionais ex-
clusivas para servidores – apenas em nível de 
mestrado – no PROFIAP (programa descon-
tinuado pela CAPES em 2017 e a ser retoma-
do em 2019). 

Mas, com a criação do Programa de Qua-
lificação Institucional (PQI), através da 
Portaria 60.968,  de junho de 2018, em par-
ceria com a PROPPI, passaram a ser ofer-
tadas 33 vagas institucionais exclusivas 
para servidores técnicos e docentes em 
17 cursos de mestrado e/ou doutorado da 
UFF, selecionados através de edital público 
– uma ampliação de mais de 135% no nú-
mero de vagas e crescimento de 1.600% na 

diversidade de programas de pós-gradua-
ção stricto sensu com vagas institucionais 
exclusivas. Ressalte-se também a oferta de 
vagas inéditas de doutorado nesse mesmo 
contexto.

CONCESSÕES NO PQUFF

TOTAL
GRADU- 
AÇÃO

ESPECIA- 
LIZAÇÃO

MESTRA-
DO

DOUTO- 
RADO

2018 1 9 1 4 1 5 7
5 5
2017

3 5 1 1 1 0 1 4 0
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

O Incentivo à Qualificação é um percentu-
al calculado sobre o padrão de vencimento 
percebido pelo servidor, na forma do Ane-
xo IV da Lei nº 11.091/2005, quando este 
o solicita. A concessão/alteração é devida 
quando o servidor apresenta o certifica-
do/diploma de curso de educação formal 
que excede a escolaridade exigida para o 
ingresso no cargo que ocupa. Os percentu-
ais previstos em lei não são acumuláveis, 
podendo ser maior ou menor, dependendo 
da relação que guardam com o ambiente 
organizacional em que o servidor exerce 
suas atividades.

Em 2018, 465 processos de incentivo à qua-
lificação foram autuados na Universidade. 

SOLICITAÇÕES DE INCENTIVO À 
QUALIFICAÇÃO (IQ)

5 5 Indeferidas

4 0 6 Concessões

DEFERIDAS
ALTERA-

ÇÕES

REIMPLANTA-
ÇÕES/REDIS-
TRIBUIÇÕES

REVISÕES

2 2 9 1 6 0 1 1 6
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CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAL REALIZADOS POR 
SERVIDORES QUE AUTUARAM PROCESSOS DE IQ

Ensino médio

Doutorado

Mestrado profissional

Mestrado

Graduação

Especialização

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

As iniciativas de saúde e qualidade de vida 
são implementadas através de programas 
de prevenção, ações educativas e interven-
ções técnicas junto aos servidores da UFF, 
atendendo não apenas aos setores internos 
da Universidade, como também a órgãos ex-
ternos que demandam atendimento pericial 
à área. 

Para isso, no ano de 2018 foram realizadas 
algumas ações para aprimorar os serviços 
prestados, como o oferecimento de even-
tos de valorização e conscientização (a Se-
mana de Promoção da Saúde, o Dia Inter-
nacional da Mulher, a Campanha Setembro 
Amarelo, dentre outros); bem como a 
realização de convênios para efetuar exa-
mes periódicos, a execução de palestras 
e cursos sobre segurança do trabalho e 
gerenciamento de resíduos perigosos, e a 
imunização contra a influenza para os pro-
fissionais de saúde.

Vale destacar, ainda, que, no que concerne 
ao rol dos 1.437 atendimentos de afastamen-
to por motivo de doença realizados inter-
namente, 359 foram destinados a alunos e 
1.078 a servidores da UFF, além das deman-
das de órgãos externos, as quais totalizaram 
713 ao longo desse ano. 

Com o objetivo de caracterizar e identificar 
os diversos núcleos de saúde destinados ao 
servidor, foi criado o Censo de Saúde. Neste 
ano, foram realizadas 90 entrevistas.

SERVIDORES ATENDIDOS NAS AÇÕES DE 
QUALIDADE DE VIDA

Exames admissionais, 
demissionais e distribuição 818

Acupuntura 244
Fisioterapia 127
Ayurveda 97

Segurança do trabalho 85
Exames periódicos 75

Yoga 40
Psicologia 25
Nutrição 24
Shiatsu 10

Terapia ocupacional 6
Reiki 6

TOTAL 1558
ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS SERVIÇOS DA 

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (DAS)
SERVIÇO 
MÉDICO

SEÇÃO 
PSICOSSOCIAL

SEÇÃO 
ODONTOLÓGICA

1 0 1 6 0 2 6

TOTAL 6520

Para 2019, a expectativa é que as ações iniciadas 
em 2018 sejam concluídas e que os resultados 
previstos sejam alcançados, sobretudo quanto 
aos projetos referentes à segurança do trabalho 
e à conclusão de avaliações ambientais.

DESAFIOS

O ano de 2019 traz grandes desafios para a 
gestão de pessoas da Universidade Federal 
Fluminense. Se, por um lado, as transforma-
ções do ambiente político, econômico e social 
oferecem uma oportunidade profícua para 
refletir acerca das práticas administrativas re-

lacionadas à área de recursos humanos desta 
Universidade, tais desafios também colocam 
em xeque os modelos convencionais de ge-
renciamento da força de trabalho no âmbito 
federal.  Em última instância, essas mudanças 
exigem não só novos olhares acerca dos ma-
croprocessos vinculados ao gerenciamento do 
quadro de pessoal das organizações públicas, 
como também impõem a necessidade de uma 
busca por seu contínuo aperfeiçoamento.

RECOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE 
TRABALHO

Visando o aumento da força de trabalho 
na Universidade, a realização de novos 
concursos ocorre regularmente frente às 
demandas que surgem pelas Unidades. No 
entanto, a publicação do Decreto n° 9.262, 
de 09/01/2018 estabeleceu a extinção de 
determinados cargos efetivos vagos e que 
vierem a vagar da administração pública fe-
deral, através de processos de aposentado-
ria dos servidores ocupantes desses cargos, 
salientando-se, neste ponto, o aumento 
progressivo do número destes processos no 
cenário atual. Desta forma, a Universidade 
se depara com uma diminuição considerá-
vel da sua força de trabalho sem a possibi-
lidade de restituição desses cargos, tendo 
em vista que sua reposição só poderá ser 
realizada com a utilização de recursos de 
custeio para pagamento de terceirizados. 
Além disso, é importante destacar a baixa 
atratividade do plano de carreira das IFES, 
se comparado com os de outros órgãos, 
fato este que também incentiva a evasão de 
servidores na UFF para outras instituições, o 
que inspira novas formas de pensar a gestão 
de pessoas na UFF.

NOVO PERFIL DE SERVIDOR

O aumento da complexidade das ativida-
des vinculadas aos processos de agregação, 

valorização, desenvolvimento, manutenção 
e acompanhamento da força de trabalho 
desta Universidade, gerado pelas recentes 
demandas institucionais internas e externas, 
exige um novo perfil profissional de servidor 
público federal – mais qualificado e com uma 
visão sistêmica da instituição. Com isso, o 
desenvolvimento de novas competências – 
individuais e organizacionais – torna-se um 
elemento-chave para o alcance dos objetivos 
estratégicos. Refletir acerca dos caminhos 
utilizados não só para o desenvolvimento 
dos servidores, considerando a tríade capa-
citação, qualificação e desempenho, a partir 
dos diferentes perfis encontrados na insti-
tuição, bem como otimizar as próprias ati-
vidades ligadas ao provimento de vagas, de 
modo que seja possível selecionar profissio-
nais mais afins ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional, apresenta-se como algo essen-
cial para o alinhamento das competências 
individuais e organizacionais.

NOVOS MÉTODOS, TÉCNICAS E 
FERRAMENTAS DE GESTÃO DE 
PESSOAS

As transformações no cenário organizacio-
nal advindas do novo modelo gerencial da 
Administração Pública tornam urgente o de-
senvolvimento de uma infraestrutura capaz 
de subsidiar, tecnicamente, o paradigma con-
temporâneo da gestão governamental. Neste 
âmbito, surge a necessidade de se implemen-
tar novos métodos, técnicas e ferramentas 
gerenciais que possibilitem  uma maior cele-
ridade do fluxo de informações, minimizando, 
assim, os riscos de falhas administrativas. De 
modo a acompanhar as novas tendências da 
gestão pública, concerne à área responsável 
pelo gerenciamento da força de trabalho des-
ta instituição a atualização das suas práticas, 
buscando o melhor aproveitamento dos pro-
cessos de trabalho e, consequentemente, a 
otimização dos serviços prestados.


