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Apresentação

O ano de 2019 foi caracterizado por uma vontade muito forte de superação e realização de 

toda a comunidade interna da Universidade Federal Fluminense. Em meio a incertezas em 

diversas frentes e restrições orçamentárias que vem impactando a manutenção das atividades e 

a condução de pesquisas acadêmicas, a gestão da instituição implementou ações de renovação 

da cooperação externa e de aumento na eficiência interna. Os aprendizados preparam a UFF 

para um ano de 2020 de sobriedade e resiliência, impulsionado pela força de nossos 

estudantes, técnicos e docentes. 

Um marco fundamental foi o avanço na gestão orçamentária. Consideradas os principais 

desafios do quadriênio, a restrição e a imprevisibilidade dos repasses do governo federal 

geraram incerteza da manutenção das atividades e serviços. A despeito disso, a administração 

conseguiu diminuir a dívida e recuperar a credibilidade com fornecedores. Internamente, foram 

realizados cursos de capacitação em compras, análise de riscos e gestão de contratos. O SEI foi 

responsável por uma economia em R$ 800 mil reais em materiais impressos. 

A grande notícia foram os avanços possibilitados pela reformulação e inovação em parcerias e 

cooperações externas em diversas frentes, com atores da sociedade civil e da administração 

pública nas esferas municipal, estadual e federal. Nesse sentido, a UFF foi contemplada com 

verbas de emendas parlamentares para a construção dos prédios da Faculdade de Medicina e 

do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional em Campos dos 

Goytacazes. 

Parcerias municipais também deram um novo impulso, especialmente com a Prefeitura de 

Niterói, em cooperação para a finalização das obras do Instituto de Arte e Comunicação Social, 

a reforma do Cinema Icaraí, que abrigará a sede da Orquestra Sinfônica Nacional, e o 

investimento de R$ 30 milhões de reais em projetos de pesquisa e extensão de docentes da 

UFF para a solução de problemas práticos do município. Em Macaé, o prédio custeado 

inteiramente com recursos da Prefeitura está prestes a ser entregue.

Esse relatório de gestão é uma ação de transparência e responsabilidade que reafirma os 

compromissos realizados durante a consulta à comunidade interna. É importante conhecer as 

ações e se envolver com esse movimento transformador da nação pela educação superior.

 

Boa leitura!
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Vera Lucia Lavrado Cupello 
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Gouvêa
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Mariana Cristina Monteiro 

Milani
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Silva
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Tecnologia da Informação
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Superintendente do Centro 

de Artes

Leonardo Caravana Guelman

Diretor da Editora da UFF

Renato Junio Franco

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.
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Democracia, proatividade, descentralização, 
transparência e eciência

Gestão Institucional

Prefeitura de Niterói e UFF assinam cooperação com 
investimento de R$ 30 milhões em pesquisa, extensão e 
inovação

Em novembro de 2019 a Prefeitura 

Municipal de Niterói e a Universidade 

Federal Fluminense celebraram o Programa 

de Incentivos a Projetos Aplicados e 

Fomento à Inovação. Por meio do programa, 

a Prefeitura investirá R$ 30 milhões de reais 

em iniciativas de pesquisa, extensão e 

inovação que apresentem soluções 

aplicadas para problemas concretos da 

cidade. Os objetivos foram determinados 

participativamente por meio de consulta 

pública à sociedade niteroiense. Os projetos 

terão duração de três anos a partir de abril 

de 2020. 

Além disso, a parceria prevê o Ecossistema 

de Inovação, que fomenta um gabinete de 

inovação entre a Prefeitura de Niterói e a 

UFF. O programa estimula a geração de 

ideias de negócio, aceleração e incubação 

de startups. 

 

O fomento à inovação terá edital específico 

e abrangerá duas áreas de atuação 

prioritárias:  Cidades Intel igentes e 

Inovadoras; e Economia do Mar. O processo 

envolverá ideação,  pré- incubação, 

incubação, aceleração e a graduação final, 

com apresentação de relatório listando as 

conclusões, desafios e próximas etapas. 

Estamos seguindo conceitos 
consagrados da cooperação 

entre a chamada tripla hélice, 
governo, universidade e 
empresas, para fomentar 

pesquisa, extensão e inovação. 
Este é um modelo de parceria 
inovador pela sua proposta e 
investimento, que certamente 

será exemplo para outras 
cidades e universidades.

Prof. Antonio Claudio Nóbrega

‘‘

‘‘

UFF dá início as comemorações aos seus 60 anos

A Universidade Federal Fluminense deu início às celebrações de suas seis décadas de existência. 

Com uma plateia lotada, e a presença de ex-reitores, autoridades políticas, acadêmicas, e o 

público em geral, a solenidade foi aberta com a fala do reitor Antonio Cláudio da Nóbrega, 

seguida do concerto gratuito da Orquestra Sinfônica Nacional UFF (OSN). Essa foi a primeira de 

uma série de atividades comemorativas que marcarão o ano de 2020 em todos os campi da 

instituição. 

O lançamento das comemorações de 60 anos da UFF contou com a apresentação da Orquestra 

Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (OSN UFF). A Orquesta apresentou um 

concerto com várias de óperas célebres de dois grandes compositores do gênero: o italiano 

Giuseppe Verdi (1813-1901), de Rigoletto, Nabuco e La Traviatta, e o brasileiro Carlos Gomes 

(1836-1896), de O Guarani, Condor e Lo Schiavo. A apresentação terá a participação da soprano 

Ludmilla Bauerfeldt, como solista, e a regência do maestro Tobias Volkmann.
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Indicadores do Sistema Eletrônico de Informações:

Dois anos de SEI na UFF representam 10 anos de 
economia em tempo de tramitação

Dois anos atrás, a UFF iniciou um projeto 

ambicioso de eficiência e agil idade 

burocrática com o objetivo de mapear e 

digitalizar os processos administrativos da 

instituição. O Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) começou proporcionando 

requisições para unidades Fora de Sede e 

facilitando trâmites que, antes, somente 

poderiam ser feitos presencialmente na 

sede. Em 2019, o sistema está consolidado e 

bem adaptado à rotina organizacional da 

UFF, na medida em que 574 servidores(as) 

foram capacitados.

Nesse tempo, 19.893 processos já foram 

abertos, o que gerou uma economia de 246 

mil folhas de papel. O valor economizado 

em materiais de impressão chegou a R$ 88 

mil reais e um dos principais benefícios foi a 

otimização burocrática da UFF. Com o SEI, 

estima-se que houve 3.678 dias de 

tramitação processual a menos. Ou seja, são 

mais de 10 anos de redução acumulada no 

tempo de andamento das solicitações 

administrativas.

A implantação do SEI na UFF já foi premiada 

pelo governo federal e se tornou modelo 

para outros órgãos públicos. O Ministério 

do Meio Ambiente e a ONU Meio Ambiente 

reconheceram o projeto como prática de 

exce lênc ia  de sustentabi l idade na 

administração pública. Com isso, o SEI 

compõe a seleta lista de iniciativas na 

Car t i lha  da  Agenda  Ambienta l  na 

Administração Pública (A3P). Esse é um 

reconhecimento do caráter inovador do SEI 

em implantar agilidade, eficiência e 

t r a n s p a r ê n c i a  n a  u n i v e r s i d a d e , 

contribuindo com a economia do uso de 

papel.

246.559 folhas de papel 

economizadas

R$ 88.730,74 economizados em 

materiais e impressão

19.893 processos abertos no SEI

3.678 dias economizados com o SEI

574 pessoas capacitadas para o uso 

do sistema

81 tipos de processos implantados

30 dias é o tempo médio de 

tramitação de um processo

No final de 2019 os gestores das pró-reitorias e superintendências da UFF participaram de uma 

capacitação com o tema “Liderança e Tomada de Decisão em meio ao Caos”. O curso se dividiu 

em dois blocos. No primeiro foram realizadas duas apresentações: uma sobre Liderança e 

Tomada de Decisão em meio ao Caos e a outra sobre Comunicação Institucional. Ainda nesta 

primeira etapa, o grupo desenvolveu uma análise das realizações e desafios do ano em um 

exercício para o planejamento de 2020.

No segundo momento, a equipe aprendeu e discutiu um pouco mais sobre os Planos de 

Desenvolvimento Institucional, Pedagógico e de Desenvolvimento da Unidade (PDI,PPI e PDU), 

Gestão de Risco e Plano de Integridade. O encontro foi finalizado com a dinâmica SWOT onde 

foram levantados os pontos fortes e fracos da UFF e a elaboração de novas estratégias para 

avançar.

Enfrentamos mudanças e 
desaos diferentes dos já 

sofridos pela Universidade. É 
preciso que a equipe esteja 

integrada e capacitada para 
juntos fazermos as melhores 
escolhas e efetivar melhorias 

para a UFF e sociedade. 

Prof. Antonio Claudio Nóbrega

Gestores da UFF participam de capacitação com o tema 
“Liderança e Tomada de Decisão em meio ao Caos”

‘‘

‘‘
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Em dezembro de 2019, a Gestão da UFF se 

reuniu com os representantes da Associação 

dos Docentes da UFF para discutir e propor 

uma otimização das cotas para negros nos 

concursos para discentes, bem como pensar 

iniciativas que reforcem a diversidade e a 

equidade na Universidade. No final do 

encontro foram encaminhadas ações 

concretas para a efetivação das melhorias 

no método de aplicação das cotas.

UFF e ADUFF discutem otimização das cotas para 
negros em concursos para doscentes

 

A Gestão da UFF se reuniu com os representantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE UFF 

Fernando Santa Cruz e do Centro Acadêmico de Administração Pública Semi-presencial CA3E 

para tratar especificamente de questões relacionadas aos cursos semipresenciais, entender as 

demandas e propor soluções. Na oportunidade também foram discutidos políticas de assistência 

estudantil para todos, bem como lei do meio passe municipal e ID Jovem. 

Gestão da UFF e DCE discutem avanços para cursos 
semipresenciais

Planejamento estratégico 
e responsável

Diálogo e Transparência Planejamento estratégico 
e responsável

Plano de Integridade estabelece riscos e bases 
da governança da UFF

Em 2019 a UFF publicou o seu Plano de 

Integridade, um documento que estabelece 

diretrizes e responsabilidades na instituição 

para detectar, prevenir e remediar as 

ocorrências de quebra de integridade. Além 

disso, estão previstas ações para fomentar a 

cultura da transparência e a observância das 

regras dispostas em lei,  bem como 

conscientizar a comunidade acadêmica 

sobre situações que podem expor a 

universidade a diferentes riscos.

UFF fortalece a execução do Plano de Desenvolvimento 
Institucional(PDI)

Em 2019 a Universidade deu continuidade no desenvolvimento dos Planejamentos das Unidades 

Acadêmicas e Administrativas - PDUs. Em agosto e setembro foi oferecido aos(às) servidores e 

servidoras um curso para capacitação para elaboração de Planejamentos Institucionais. A iniciativa 

visou fomentar uma cultura de planejamento na universidade para que todas as unidades tenham 

condições de elaborar seus respectivos PDUs e, assim, possam contribuir para o alcance dos 

objetivos estratégicos do PDI relativos a planejamento e gestão.



Em dezembro de 2019, a Gestão da UFF se 

reuniu com os representantes da Associação 

dos Docentes da UFF para discutir e propor 

uma otimização das cotas para negros nos 

concursos para discentes, bem como pensar 

iniciativas que reforcem a diversidade e a 

equidade na Universidade. No final do 

encontro foram encaminhadas ações 

concretas para a efetivação das melhorias 

no método de aplicação das cotas.

UFF e ADUFF discutem otimização das cotas para 
negros em concursos para doscentes

 

A Gestão da UFF se reuniu com os representantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE UFF 

Fernando Santa Cruz e do Centro Acadêmico de Administração Pública Semi-presencial CA3E 

para tratar especificamente de questões relacionadas aos cursos semipresenciais, entender as 

demandas e propor soluções. Na oportunidade também foram discutidos políticas de assistência 

estudantil para todos, bem como lei do meio passe municipal e ID Jovem. 

Gestão da UFF e DCE discutem avanços para cursos 
semipresenciais

Planejamento estratégico 
e responsável

Diálogo e Transparência Planejamento estratégico 
e responsável
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UFF fortalece a execução do Plano de Desenvolvimento 
Institucional(PDI)

Em 2019 a Universidade deu continuidade no desenvolvimento dos Planejamentos das Unidades 

Acadêmicas e Administrativas - PDUs. Em agosto e setembro foi oferecido aos(às) servidores e 

servidoras um curso para capacitação para elaboração de Planejamentos Institucionais. A iniciativa 
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Custos da UFF por mês
Valores retratam os reajustes

Relação entre o custo 
e a dívida em 2019

Medidas de redução de décit

UFF reduz 50% da dívida prevista para 2019

O valor de custeio discricionário necessário 

para o funcionamento básico da UFF, em 

janeiro de 2019, era R$16,6 milhões de reais 

por mês ou R$199,64 milhões por ano. 

Neste montante são consideradas apenas 

despesas básicas da Universidade: água, 

energia elétrica, empresas terceirizadas, 

aluguéis e bolsas auxílio. Não se considera 

neste valor gastos com livre ordenação, 

diárias e passagens, obras de manutenção, 

dentre outros. 

O grande desafio para o ano era um 

orçamento previsto para Universidade de 

apenas R$169,02 anual, ou R$14,1 por mês, 

segundo a Lei Orçamentária. Ou seja, ao 

final de 2019 faltariam R$30,2 milhões de 

reais  para a UFF pagar suas despesas 

básicas. 

A Gestão da UFF, desde o início 

do ano de 2019, tem realizado um 

trabalho coletivo, transparente 

e responsável de ajuste das 

nanças, apresentado para 

toda comunidade acadêmica 

durante o primeiro semestre.

Em Janeiro iniciou-se um trabalho coletivo e 

integrado de ajustes das finanças da UFF. O 

r e s u l t a d o  d e s t e  e x e r c í c i o  d e 

responsabilidade fiscal resultou em uma 

redução de 50% da dívida financeira que a 

Universidade possuía, além de diminuir a 

despesa básica mensal de 16 milhões para 

11 milhões de reais. 



Custos da UFF por mês
Valores retratam os reajustes

Relação entre o custo 
e a dívida em 2019

Medidas de redução de décit

UFF reduz 50% da dívida prevista para 2019

O valor de custeio discricionário necessário 

para o funcionamento básico da UFF, em 
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por mês ou R$199,64 milhões por ano. 

Neste montante são consideradas apenas 

despesas básicas da Universidade: água, 
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aluguéis e bolsas auxílio. Não se considera 
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O grande desafio para o ano era um 
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apenas R$169,02 anual, ou R$14,1 por mês, 
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final de 2019 faltariam R$30,2 milhões de 
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Universidade possuía, além de diminuir a 

despesa básica mensal de 16 milhões para 

11 milhões de reais. 



Gestão Patrimonial
Entregando mais com menos!

Depois de 26 anos presente em Macaé, a 

UFF terá, finalmente, sua própria sede no 

município de Macaé. A obra, custeada 

integralmente com recurso da Prefeitura 

Municipal de Maricá está nas etapas finais e 

será entregue ainda no início de 2020. 

A Gestão da UFF esteve acompanhando 

todos os processos da construção para que a 

entrega seja feita dentro do prazo acordado. 

O bloco D terá 4.500 metros quadrados de 

área construída, com três pavimentos. No 

térreo, funcionarão a secretaria, salas da 

direção e de professores, biblioteca, 

diretório acadêmico, auditório com 

capacidade para até 200 pessoas, copa e 

sanitário, e os pavimentos um e dois terão 15 

salas de aula cada, constituindo, ao todo, 

mais de 40 espaços para a população 

acadêmica.

Obra do prédio da UFF em Macaé chega nas etapas nais

A institucionalização da colaboração entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura 

Municipal de Niterói vai deixar um legado histórico na área de cultura, música, artes, 

comunicação e audiovisual para a cidade. Em abril, o prefeito Rodrigo Neves e o reitor da UFF, 

Antonio Claudio Nóbrega, anunciaram a restauração do Cinema Icaraí e a finalização dos 

prédios do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS).

No final do ano de 2019 se iniciou o processo para retomada da construção dos prédios do 

IACS. A UFF está na etapa de ajuste técnico e atualização das planilhas e documentação da 

edificação. Fase essencial para que o prédio seja entregue de forma responsável e dentro do 

prazo. A previsão é que em abril se comece o processo de licitação e em sequência a 

continuidade da obra.

Prefeitura e UFF celebram parceria para restauração do 
Cine Icaraí e nalização das obras do IACS

 

UFF é contemplada com 
R$ 25 milhões de reais para 
conclusão de prédio em 
Campos dos Goytacazes

Em outubro de 2019 a UFF celebrou mais 

uma grande conquista para a comunidade 

acadêmica da UFF: a captação de recursos, 

por meio de emenda parlamentar de 

bancada, para conclusão das obras do 

prédio do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional em 

Campos dos Goytacazes! A iniciativa foi 

art iculada pelo deputado Wladimir 

Garotinho junto a reitoria, comunidade e a 

direção da unidade da UFF em Campos. A 

captação desses recursos contou com o 

apoio essencial dos deputados Chico 

D'angelo e Talíria Petrone, além de mais 

onze deputados de diferentes partidos. A 

articulação, construída ao longo de muitos 

meses junto aos parlamentares, também contou com a participação direta da gestão da UFF e do 

deputado Hugo Leal, que foi coordenador da bancada parlamentar do nosso estado. 

Nesta integração com os deputados, a Universidade também conseguiu recursos adicionais de sete 

milhões de reais para garantir a conclusão do prédio da Faculdade de Medicina. A obra já está em 

andamento em razão da verba de 25 milhões captada no final do ano passado. No total 17 

deputados e deputadas federais de 13 partidos diferentes apoiaram a aprovação das duas 

emendas de bancada.
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Garotinho junto a reitoria, comunidade e a 

direção da unidade da UFF em Campos. A 
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apoio essencial dos deputados Chico 

D'angelo e Talíria Petrone, além de mais 

onze deputados de diferentes partidos. A 

articulação, construída ao longo de muitos 

meses junto aos parlamentares, também contou com a participação direta da gestão da UFF e do 

deputado Hugo Leal, que foi coordenador da bancada parlamentar do nosso estado. 

Nesta integração com os deputados, a Universidade também conseguiu recursos adicionais de sete 
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A construção do novo prédio da Faculdade 

de Medicina está sendo realizada com 

recurso captado por meio de emenda 

parlamentar impositiva, conquistada após 

meses de articulação da Gestão da UFF 

junto aos(as) deputados(as)as da bancada 

do estado do Rio de Janeiro. O montante 

arrecadado soma um total de 32 milhões de 

reais.

Para retomada das obras foram feitas a 

reavaliação do projeto e licitação, etapas 

essenciais para que a edificação seja 

entregue de forma responsável e dentro do 

prazo estabelecido. No segundo semestre 

de 2019 as obras se iniciaram e desde então 

seguem dentro do cronograma previsto. Já 

foram concluídos a construção de um andar 

e o teto. 

Obras do novo prédio da Faculdade de Medicina seguem 
dentro do cronograma

UFF inaugura novos laboratórios na Faculdade de 
Turismo e Hotelaria

Em novembro de 2019 a Universidade 

inaugurou os laboratórios de Alimentos e 

Bebidas, de Política Governança e Turismo e 

de Governança/Hospedagem e também da 

sede da Empresa Júnior, LEVE – Consultoria 

e Gestão de Projetos, da Faculdade de 

Turismo e Hotelaria. 

As diferentes inaugurações são frutos de um 

esforço coletivo entre docentes, discentes e 

técnicos administrativos da Faculdade, 

Gestão da UFF e muitas outras pessoas 

envolvidas diretamente na causa.

Mais do que administrar: cuidar!
Eciência, transparência, razoabilidade e legalidade

Em atendimento às legislações e gestão eficiente dos contratos, a UFF nomeou fiscalizações 

setoriais nas unidades acadêmicas e administrativas, como também estabeleceu as figuras de 

fiscalização administrativa e Gestores, com vistas a viabilizar uma fiscalização mais efetiva nos 

contratos e uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. 

No segundo semestre de 2019 foi oferecido 

às(aos) servidoras e servidores que atuam 

com a área financeira da pró-reitoria de 

admin i s t ração  o  cu r so  p resenc ia l 

“Retenções de Tributos na Administração 

Pública”. O objetivo da atividade foi o de 

atualizar, aperfeiçoar, capacitar e gerar 

conhecimentos relativos à retenção de 

Retenções de Tributos na Administração Pública

Gestão eciente dos Contratos de Serviços

tributos na Administração Pública e em 

relação às novas declarações obrigatórias 

(SPED; e-Social; EFD-Reinf e DCTFWeb). A 

ação também contou com a participação de 

servidores(as) da área financeira das pró-

reitorias de planejamento, graduação, 

assistência estudantil e de pesquisa, pós-

graduação e inovação. 
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No ano de 2019 a Pró-Reitoria de Administração centralizou o planejamento e a realização dos 

procedimentos licitatórios, resguardando o controle, prática e vinculação às legislações, 

consolidando-se como uma unidade técnica e capacitada para execução dos certames no âmbito 

da Universidade.  

Em dezembro do ano passado foi realizado 

o   Seminário de Integração dos Servidores 

da Pró-Reitoria de Administração com o 

objetivo de avaliar as realizações e desafios 

do ano de 2019, bem como discutir as ações 

para o ano de 2020. A ação, de suma 

importância institucional, é mais uma 

iniciativa para aperfeiçoar cada vez mais a 

gestão da Universidade com muito diálogo, 

transparência e construção coletiva. 

Padronização dos 
Processos Licitatórios

Administração participativa

Durante o segundo semestre de 2019 os Diretores de Unidades Acadêmicas puderam participar de 

diferentes reuniões individuais junto à Universidade. O objetivo dos encontros foi o de de dar 

transparência, orientações e facilitar a gestão de recursos orçamentário, tanto na execução dos 

contratos de serviços, como também para garantir a execução dos recursos geridos por eles, tais 

como Livre Ordenação, Emendas Parlamentares e outros. 

Seminário de Integração dos Servidores da Pró-Reitoria 

de Administração

Cuidando do que é de todos!

1820
Atendimentos em serviços 

de manutenção

Foram realizados serviços de manutenção 

hidráulicas e hidrossanitárias, serviços 

elétricos em disjuntores, lâmpadas, 

tomadas e demais circuitos, serviços de 

carpintaria e de pequenos reparos civis, tais 

como: Emboço, azulejos, pintura, pequenos 

reparos em infiltrações e recuperação de 

alvenaria.

Ação integrada entre superintendências da UFF remove 
bens inservíveis das unidades acadêmicas

A Universidade Federal Fluminense, por 

meio de uma ação conjunta entres a 

S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e  A r q u i t e t u r a 

Engenharia e Patrimônio(SAEP) e a  

Super in tendênc ia  de  Operações  e 

Manutenção (SOMA), atingiu a marca de 

50% do atendimento das retiradas de bens 

inservíveis em 2 meses. Em outubro de 2019 

foram 41 solicitações concluídas, o que 

representam 1017 bens classificados como 

inservíveis.

UFF realiza treinamento 
para operação do Sistema 
de Controle de Veículos 
Automotores - Sisauto

UFF realiza treinamento para operação do 

S is tema de Contro le  de Ve ícu los 

Automotores - Sisauto. A ferramenta 

propõe maior agilidade e eficiência no 

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

transporte na Universidade e substituiu a 

utilização do formulário do google docs 

para a solicitação de veículos oficiais.
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Durante o final do ano letivo de 2019, incluindo o período de recesso (entre os dias 23 de 

dezembro e três de janeiro de 2020), foram realizados diversos serviços especiais relacionados a 

operações e manutenções em diferentes campi da UFF.  Confira algumas destas ações:

Poda e limpeza geral dos 

campi

Fechamento de buracos

Serviço de Supressão de 

eucaliptos (risco de queda 

das árvores)

Instalação e manutenção 

de ar condicionados

Substituição de lâmpadas

Limpeza e vistoria de caixa 

d’água e cisternas

Recuperação de elevadores

Serviço de desinsetização

Troca de sifão, desentupimento 

e reparo em banheiros

Contenção de vazamentos 

Ações emergenciais devido às 

for tes  chuvas  (queda  de 

eletricidade, árvore etc)

UFF realiza ações de prevenção e manutenção em 
diferentes campi durante recesso de m de ano.

UFF realiza desinsetização 
em campi fora de sede 

No segundo semestre de 2019 a UFF 

realizou, em diferentes campi, um mutirão 

de desinsetização, atividade de extrema 

importância para saúde da comunidade 

acadêmica. A ação garante que os 

ambientes de trabalho e estudo estejam 

livres de contaminações causadas por 

insetos, roedores e outras pragas urbanas. 

Os campi que foram desinsetizados foram: 

Volta Redonda, Angra dos Reis, Macaé, Rio 

das Ostras, Campos dos Goytacazes, Iguaba 

Grande, Cachoeira de Macacu, Petrópolis, 

Nova Friburgo e Santo Antônio de Pádua.

Cuidando do que é de todos!

15352
Atendimentos de 

chamados da Central 

de Atendimento

6816
Operações de 

Sistemas/Sites

2915
Atendimentos 

técnicos em serviços 

de infraestrutura

685
Operações de redes, 

cabeamento e 

telefonia

259
Mudanças nos 

sistemas

Serviços de 
Manutenção/Desenvolvimento de 
Sistemas/Infraestrutura

UFF lança Cartilha de 
Segurança na Internet 

Pensando na segurança dos usuários e das 

redes de informações da Universidade, a 

UFF, por meio da Superintendência de 

Tecnologia de Informação. lançou a Cartilha 

de Segurança na Internet. O material explica 

os riscos existentes no mundo virtual e 

oferece diversas dicas de proteção, desde a 

instalação de aplicativos até o uso de redes 

sociais, passando por configuração de 

backups e mecanismos de recuperação de 

senhas. 

A Cartilha está disponível pelo site: 

http://bit.ly/2rDZFL9

UFF implanta nova 
versão de aplicativo 
integrado ao sistema 
acadêmico UFF 
mobile

A nova versão do aplicativo UFF Mobile já 

está disponível para toda comunidade 

acadêmica. O UFF Mobile Plus conta com 

funcionalidades do sistema acadêmico da 

universidade, IdUFF, e algumas extras, 

como o  cardáp io  do  Res taurante 

Universitário, um feed de notícias da UFF e 

uma agenda para marcação de provas e 

trabalhos. A plataforma serve como uma 

ferramenta extra voltada principalmente 

aos  e s tudadan tes  de  g raduação , 

facilitando suas vidas acadêmicas e 

juntando informações úteis em um 

aplicativo simples e fácil de usar.
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Comunicação
Transparencia, visibilidade e qualidade da informação

Canais da UFF envolvem comunidade acadêmica e 
apresentam a Instituição para sociedade

No ano de 2019 a Universidade Federal 

Fluminense consolidou uma nova forma de 

se comunicar com seus públicos, interno e 

externo. Foram realizadas dezenas de 

r e f o r m u l a ç õ e s  a  fi m  d e  a d e q u a r 

e s t r a t e g i c a m e n t e  a s  m e n s a g e n s 

produzidas, os canais, o tipo de público e o 

objetivo de cada ação de comunicação. 

Em meio às inovações foram criados novos 

canais de audiovisuais, que atualmente 

acumulam mais de 90 mil visualizações. Os 

vídeos produzidos veiculam Youtube, 

Linkedin e Instagram. Nesta última rede os 

formatos utilizados foram o stories, feed e o 

IGTV.

As produções se dividem em cinco 

categorias diferentes: 

Pesquisas UFF

O Pesquisas UFF é um programa que 

apresentam professoras(es)  e  suas 

pesquisas e como elas contribuem para 

mudanças sociais ou melhoria na qualidade 

de vida dos indivíduos. 

Guia dos Cursos 

O Guia dos Cursos é um programa em que 

são apresentados os cursos de graduação 

da universidade de uma forma didática, 

direcionado ao estudante do ensino médio. 

Humanos da UFF

No programa Humanos da UFF são 

apresentados professores(as), estudantes e 

técnicos administrativos que possuam uma 

h i s t ó r i a  e m  q u e  a  u n i v e r s i d a d e 

desempenhou um importante papel em 

suas vidas. 

Esportes UFF

O quadro Esporte UFF demonstra as práticas 

esportivas dentro da UFF e o quanto ela 

promove o bem estar. 

Campanhas institucionais

Além dos programas ,  também são 

p roduz idos  v ídeos  de  campanhas 

institucionais, tais como matrículas, 

setembro amarelo e conteúdos que 

reforcem a importância da Universidade 

para sociedade. 

Com o objetivo de dar transparência, 

visibilidade e informação de qualidade, a 

UFF publiciza notícias sobre projetos, 

eventos, ações e acontecimentos, para o 

público interno e externo da Instituição. 

De julho a dezembro de 2019, foram 

publicadas cerca 30 notícias de divulgação 

científica com conteúdo focado nos 

projetos de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. 

As notícias do segundo semestre de 2019 

tiveram 74.242 leituras. As publicações 

geram um importante senso de valorização. 

Após a divulgação, os integrantes dos 

projetos muitas vezes são procurados pela 

imprensa e alcançam alta visibilidade.

Além das notícias institucionais, a UFF 

também possui um estreito relacionamento 

com a imprensa externa.  No 2º semestre de 

2019 foram realizados mais de 230 

atendimentos a jornalistas de diversos 

veículos de comunicação nacionais e 

internacionais. Dentre os canais e programas 

atendidos destacam-se: BBC Brasil, Finnish 

Broadcasting Company, Fantástico, Isto É, 

Globo News, Superinteressante, Revista 

Galileu, O Globo, O Fluminense, Profissão 

Repórter, Valor Econômico, dentre outros. 

UFF acumula mais de 74.242 leituras em notícias 
institucionais no segundo semestre de 2019

A flexibilização da jornada de trabalho ainda é um tema muito discutido entre os servidores

técnico-administrativos da universidade. Informações importantes já circulam pelos corredores da

UFF há alguns meses, como aquelas relacionadas à abertura do processo em si e quais os

principais critérios devem ser considerados para pleitear tal direito. Mas quem são os

responsáveis por receber um novo pedido e como ele é avaliado? 

Entrevistamos o servidor e presidente da Comissão Permanente de Flexibilização, Carlos

Belmont, que nos traz um panorama um pouco mais detalhado sobre todo esse cenário, desde o

procedimento de abertura de um novo processo até a contínua verificação do trabalho das áreas

acadêmicas e/ou administrativas que se adequaram a essa realidade. Ao final da entrevista, você

pode conferir também a experiência do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) na

flexibilização da jornada de trabalho. 

1) Como é o trabalho da Comissão e desde quando ela atua na UFF? 

A comissão atua desde maio deste ano, embora tenha sido criada em outubro de 2018.

Semanalmente, analisamos as demandas, que são feitas via Sistema Eletrônico de Informações

(SEI), e retornamos com um parecer em menos de 30 dias, um prazo até inferior ao descrito na

Norma de Serviço 672. A aprovação do pedido depende do voto favorável da maioria simples dos

integrantes da comissão. 

Lembrando que o nosso estudo de viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho é baseado

em algumas legislações vigentes e que versam sobre o tema, como o Decreto 1590/95 e a

Instrução Normativa 02 (IN 02), ambos do Governo Federal, mas também com base em normas

internas, como a citada anteriormente. Aqui, destacamos alguns critérios para a avaliação:

possibilidade legal e necessidade de atendimento ao público externo, estrutura ambiental,

quantitativo mínimo de servidores para suprir as ausências e afastamentos, adequação entre as

atividades do plano de trabalho e do Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos em

30 ou 40 horas de jornada de trabalho?

Tire suas dúvidas sobre a flexibilização!

Informativos UFF

 
Final de período é sempre igual: provas, trabalhos e muita correria. Mas você sabe como seu CR

é calculado?  O CR é a sigla do Coeficiente de Rendimento, que expressa o aproveitamento

escolar do aluno e é registrado no Histórico Escolar. Ele é calculado com base nas notas finais

obtidas pelo estudante em todas as disciplinas cursadas desde o seu ingresso na UFF.

Pra saber como calcular é só clicar no link a seguir que tem tudo explicadinho!

http://www.uff.br/?q=calculo-de-cr-no-grupo-graduacao

732 vagas para estágio não obrigatório remunerado na Secretaria Municipal de Saúde - Rio

 

com

inscrições até 10/12/19.

O Programa de Estágio Bradesco está com vagas para os cursos de Administração, Ciências

(Atuariais, Contábeis ou Econômicas), Comunicação Social, Direito, Design, Engenharias,

Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou Cursos de T.I.

Estágio para pessoa com deficiência na IBM para as seguintes áreas:  Administrativo, Compras,

Operações, Finanças, RH, Desenvolvimento de Sistemas, Programação, Infraestrutura, Suporte,

Neste segundo semestre de 2019 os 

informat ivos ,  “Se L iga na UFF”, 

“Comunica UFF”, “Boletim Gestão-UFF” 

e às “Pilulas do SEI” somaram mais de 50 

mil aberturas por envio.
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Trote Cultural 2.2019

O projeto Trote Cultural é uma alternativa 

aos trotes convencionais e tem como 

objet ivo integrar os estudantes às 

atividades de ensino e extensão, bem como 

incentivar a formação de profissionais 

críticos e conscientes. 

Em  2019, o projeto completou 18 anos e 

contou com diferentes campanhas 

propostas pelos Diretórios Acadêmicos 

(Das), Centros Acadêmicos (CAs), Atléticas, 

Ligas e outras representações estudantis. 

Foram 115 inscrições dos mais diversos 

cursos, com um total de 205 campanhas de 

caráter social, cultural, solidário, esportivo e 

educacional.

O Programa de Tutoria visa atender e 

orientar alunos ingressantes nos cursos de 

graduação da UFF nos seus períodos iniciais 

da vida universitária. Essa orientação é 

oferecida por alunos regularmente inscritos 

em cursos de pós-graduação stricto sensu 

da própria Universidade.

O Programa objetiva conter a evasão 

escolar que ocorre nos primeiros períodos 

da vida universitária integrando ações que 

devem ser executadas no sentido de forne-

cer subsídios para que o ingressante possa 

se sentir incentivado a permanecer no curso 

de sua escolha. A iniciativa também serve 

de auxílio para complementar o conheci-

mento necessário para que o aluno possa 

acompanhar as disciplinas dos períodos 

iniciais, além de ampará-lo em questões 

como uso da biblioteca, acesso às instala-

ções e serviços da Universidade, importância 

do coeficiente de rendimento na sua vida 

acadêmica, entre outras questões relevan-

tes. 

Do ponto de vista profissional, o Programa 

de Tutoria pode apresentar as possibilida-

des de inserção nas diversas áreas de atua-

ção que o profissional formado pode ter ao 

concluir o curso escolhido.

UFF institui nova iniciativa
de combate a evasão escolar: Programa Tutoria

Ensino, pesquisa e extensão
Acolhimento, inclusão e qualicação da formação acadêmica

Acolhimento Estudantil 2.2019

O Programa de Acolhimento Estudantil (PAE) é um evento de recepção aos novos estudantes que 

ingressam na UFF a cada semestre. 

A segunda edição do evento em 2019 envolveu toda comunidade acadêmica, bem como 

empresas juniores, atléticas, projetos de ensino, pesquisa e extensão e parceiros externos.

A edição contou com a Feira de Projetos e a Gincana de Integração que mobilizou os cursos na 

arrecadação de alimentos e resíduos. Foram arrecadados cerca 128 kg de alimentos não perecíveis, 

113 unidades de materiais de higiene pessoal e 158,64 kg de resíduos, revertidos em desconto na 

conta de energia, doados ao Espaço Cultural da Grota - Reciclarte, em São Francisco, Niterói.

UFF realiza I Fórum de Acessibilidade e Inclusão na 
UFF

Realizado em parceria com o DCE UFF 

Fernando Santa Cruz. O objetivo do evento 

foi o de mobilizar a comunidade acadêmica 

para a questão da inclusão e acessibilidade 

na UFF, disseminar informações nas 

diversas áreas, promover a reflexão e a troca 

de experiências a fim de transpor as 

barreiras atitudinais e pedagógicas e desta 

forma, fomentar o trabalho e as ações para 

uma Universidade mais inclusiva e acessível. 

Os eixos temáticos foram Possibilidades 

Pedagógicas e Políticas Públicas, em que 

foram tratados temas como estudantes 

PcD´s ,  mães e juventude negra na 

universidade, saúde mental, bem como 

exposição e discussão de trabalhos que já 

são desenvolvidos na Instituição. 
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UFF institui nova iniciativa
de combate a evasão escolar: Programa Tutoria

Ensino, pesquisa e extensão
Acolhimento, inclusão e qualicação da formação acadêmica

Acolhimento Estudantil 2.2019
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empresas juniores, atléticas, projetos de ensino, pesquisa e extensão e parceiros externos.

A edição contou com a Feira de Projetos e a Gincana de Integração que mobilizou os cursos na 

arrecadação de alimentos e resíduos. Foram arrecadados cerca 128 kg de alimentos não perecíveis, 

113 unidades de materiais de higiene pessoal e 158,64 kg de resíduos, revertidos em desconto na 

conta de energia, doados ao Espaço Cultural da Grota - Reciclarte, em São Francisco, Niterói.

UFF realiza I Fórum de Acessibilidade e Inclusão na 
UFF

Realizado em parceria com o DCE UFF 

Fernando Santa Cruz. O objetivo do evento 

foi o de mobilizar a comunidade acadêmica 

para a questão da inclusão e acessibilidade 

na UFF, disseminar informações nas 

diversas áreas, promover a reflexão e a troca 

de experiências a fim de transpor as 

barreiras atitudinais e pedagógicas e desta 

forma, fomentar o trabalho e as ações para 

uma Universidade mais inclusiva e acessível. 

Os eixos temáticos foram Possibilidades 

Pedagógicas e Políticas Públicas, em que 

foram tratados temas como estudantes 

PcD´s ,  mães e juventude negra na 

universidade, saúde mental, bem como 

exposição e discussão de trabalhos que já 

são desenvolvidos na Instituição. 



UFF realiza Roda de Conversa sobre esporte paralímpico 

A Roda de Conversa promovida em parceria com o Instituto de Educação Física (UFF) reuniu atletas 

e profissionais a fim de trocar experiências vivenciadas ao longo de suas trajetórias no esporte. O 

encontro integra o leque de ações do programa Promova que objetiva promover e incentivar o 

esporte paralímpico por meio de debates e capacitação. 

O encontro propôs as reflexões na temática 

da acessibilidade cultural a partir de 

experiências e relatos, pesquisas e projetos 

experimentais, de pessoas com deficiência, 

e iniciativas individuais e institucionais em 

prol da cultura acessível. Objetivou ainda 

fomentar intercâmbios dentro e fora da 

comunidade acadêmica da UFF e a criação 

de rede de acessibilidade visando à 

construção de futuras ações conjuntas para 

fortalecer o movimento do direito à 

acessibilidade cultural a públicos diversos.

Foram disponibilizados recursos assistivos: 

intérpretes de LIBRAS, programa em Braille, 

com fonte ampliada e alto contraste e QR 

Code (com audiotextos) nas exposições da 

Galeria de Artes UFF "Desenho-Caminho" e 

“Agarrar-se a pedras afiadas” (com algumas 

peças táteis) e Espaço UFF de Fotografia 

“Cartografias: outros olhares”.

@Cheila Pacetti

I Seminário de Acessibilidade Cultural 

Ser mãe na UFF: conquistas e desaos na construção de 
uma universidade de todos e para todos

Não é novidade a realidade que mulheres, 

mães e também profissionais, enfrentam no 

mundo contemporâneo com suas jornadas 

triplas de trabalho, alternando-se entre as 

atividades dentro de casa, com os filhos e no 

mercado de trabalho. Esse verdadeiro 

malabarismo que praticam para conciliar 

universos tão distintos e extenuantes é 

ainda mais difícil de ser equilibrado se essas 

mulheres são também estudantes.

Atenta a essa realidade, a UFF, por meio da 

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), está 

promovendo iniciativas direcionadas às 

mães que são alunas da instituição. São 

cinco os eixos de atuação institucional para 

proporcionar esse respaldo às mulheres: a 

sensibilização quanto ao acolhimento de 

mães com seus filhos nos diferentes 

espaços da universidade, implementando, 

para isso, uma infraestrutura específica; o 

acesso e a manutenção nos programas 

institucionais de bolsas; a flexibilização de 

trâmites; o acompanhamento das taxas de 

retenção e evasão e o mapeamento da 

saúde mental. Todas as ações estão sendo 

desenvo l v idas  em d iá logo  com a 

comunidade Universitária e em parceria 

com o Coletivo Mães da UFF e o grupo 

Mulheres na Ciência. 

Dentre as iniciativas desenvolvidas no ano 

de 2019 estão: a instalação de fraldários; a 

regulamentação para que mães e pais 

possam acessar o restaurante universitário 

acompanhada do(a)  seu fi lho(a) ;  a 

reorganização do trâmite para a concessão 

de regime excepcional de aprendizagem 

para grávidas e lactantes e a concessão de 

pontos extras na avaliação do currículo de 

docentes em licença-maternidade, no edital 

do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic) de 2019. 

O Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

(ICHF) da UFF também está implantado um 

espaço infantil nas dependências do 

instituto, após diálogo com o Coletivo das 

Mães e em cumprimento de uma lei que 

estabelece a obrigatoriedade de instalação 

de espaços infantis para o cuidados de 

fi l h o s ( a s )  d o s ( a s )  e s t u d a n t e s 

matriculados(as) nas instituições. Esta é mais 

uma iniciativa que mostra o avanço e 

sensibilidade da Universidade quanto ao 

tema.
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Workshop de Gestão de Documentos
(Classicação de documentos) de arquivo

A UFF, por meio da Superintendência de Documentação,  firmou parceria com 23 (vinte e três) 

campos do Programa de Estágio Interno da Universidade e como primeira ação, ofereceu o 

"Workshop de Gestão de Documentos e classificação de documentos de arquivo da UFF".

O treinamento foi ministrado pelas servidoras Camilla Aquino e Kenea Rodrigues, arquivistas da 

Superintendência. O objetivo do evento foi treinar os estagiários de arquivologia do Programa de 

Estágio Interno UFF para realizar as atividades de gestão de documentos nos respectivos setores 

de estágio da UFF durante o ano de 2019.

A programação do workshop consistia em uma dinâmica na realização de um diagnóstico 

arquivístico de um setor da UFF com o objetivo de capacitar os alunos a conhecer e praticar uma 

das primeiras etapas na organização de documentos arquivísticos. Além disso, foram abordados 

conceitos relativos a aspectos técnicos e legais da gestão de documentos. Em seguida, os 

participantes conheceram os instrumentos de gestão de documentos utilizados pela UFF 

(códigos de classificação e tabela de temporalidade de documentos).

Programa de Monitoria da 
UFF é um dos maiores 
do Brasil
O Programa de Monitoria da UFF, instituído 

no ano de 1971, atualmente configura-se 

c o m o  u m  d o s  m a i o r e s  e n t r e  a s 

universidades brasileiras, oferecendo 1.100 

bolsas para estudantes de graduação.

O Programa de Monitoria é um Programa 

anual, que visa fomentar a iniciação à 

docência de estudantes de cursos de 

graduação da UFF, contribuindo para a formação de docentes para atuar na educação de nível 

superior e oferecendo suporte aos alunos por meio de um conjunto de atividades acadêmicas que 

podem consistir em: apoio em sessões de laboratório e aulas práticas; auxílio na resolução de 

exercícios; elaboração de material didático inovador; atividades relativas ao processo de 

aprendizado das disciplinas.

Enade: 88% dos cursos da UFF receberam 
conceito "muito bom" ou "ótimo"

Os resultados do Enade 2018 foram 

divulgados em outubro deste ano e a UFF 

tem motivos de sobra para comemorar. 

Oitenta e oito por cento dos cursos de 

graduação receberam conceito 4 (44%), 

equivalente a “muito bom”, e 5 (44%), 

equivalente a “ótimo”. Em 2015, tínhamos 

dezoito por cento dos cursos com conceito 

5; cinquenta por cento dos cursos com 

conceito 4, o que demonstra a significativa 

evolução dos resultados obtidos pela UFF 

nos últimos anos.

A UFF vem implementando políticas e 

diretrizes visando o sucesso acadêmico, 

para que seus cursos de graduação possam 

prosseguir em processo de permanente 

avaliação das condições de oferta e 

melhor ia  cont ínua no caminho da 

excelência. 

Os resultados dos cursos de graduação nas 

avaliações realizadas pelo MEC no âmbito 

do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) brindam o 

esforço da comunidade acadêmica da UFF, 

uma das maiores universidades do país, na 

sua missão institucional de promover, de 

forma integrada, a produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico, 

artístico e cultural, e a formação de um 

cidadão imbuído de valores éticos que, com 

competência técnica, contribua para o 

desenvolvimento autossustentado do Brasil, 

com responsabilidade social.

Ensino da UFF sobe 100 posições em ranking 
universitário internacional

A Universidade Federal Fluminense obteve 

melhora significativa nos fatores de maior 

peso no ranking universitário internacional 

elaborado pela Times Higher Education. 

Dados da pesquisa recém-publicada 

mostram avanço nos quesitos Ensino, 

Pesquisa, Citações e Retorno à Indústria. O 

resultado contempla índices analisados 

sobre o ano de 2017 e reforçam a tendência 

de melhora acadêmica, a despeito do 

cenário de restrições orçamentárias. 

Destaque para a avaliação da qualidade de 

ensino da UFF, que subiu 100 posições no 

ranking global.

Nos três fatores de maior peso no ranking 

(Ensino, Pesquisa e Citações), a UFF 

apresenta resultados melhores na pesquisa 

recém-divulgada do que nas duas edições 

anteriores do mesmo ranking. Na análise 

das métricas, a Educação passou de 16,7 

para 20; Pesquisa de 9,6 para 11,3; Citações 

de 11 para 14,8 e Retorno para a Indústria de 

34,3 para 35,2.
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O evento foi um movimento institucional de grande importância para a Universidade. Desde o 

início do ano a gestão da UFF vem articulando ações de que amplifiquem a internacionalização, 

não apenas pensando em intercâmbios, mas também na realização de pesquisas em conjunto e na 

inserção de atividades no cotidiano acadêmico, por exemplo a incorporação da língua estrangeiras 

em conteúdos disciplinares, dentre outras. O workshop reuniu pesquisadores e pesquisadoras 

com o objetivo de apresentar os resultados dos trabalhos realizados neste ano e ampliar a 

discussão para o próximo levantando perspectivas e articulando o plano de 2020.

Workshop Capes - Print/UFF reúne pesquisadoras e 
pesquisadores da Universidade

UFF avança na 
implantação da 
Plataforma Carolina
Bori para maior agilidade 
em reconhecimento de 
diplomas estrangeiros

A plataforma Carolina Bori é um sistema 

informatizado, criado pelo Ministério da 

Educação (SESu e CAPES), para gestão e 

controle de processos de Revalidação e 

Reconhecimento de diplomas estrangeiros 

no Brasil. Ela reúne Instituições de Ensino 

Superior (IES) Públicas e Privadas oferecem 

as informações necessárias para que os 

requerentes solicitem a Revalidação ou o 

Reconhecimento dos seus diplomas 

estrangeiros, Além de facilitar a gestão e o 

controle do fluxo dos processos recebidos 

pela universidade. A UFF está nas etapas 

finais da implantação do sistema que deverá 

funcionar ainda neste ano. 

Valorização, incentivo, monitoramento, inovação e relevância social

Ensino, pesquisa e extensão Quarenta e cinco programas de pós-graduação da UFF 
são contemplados em edital da Faperj

Edital da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) 

contemplou 45 Programas de Pós-

Graduação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) com recursos para custeio 

emergencial. O objetivo foi o de garantir a 

continuidade da progressão qualitativa e 

quantitativa da produção acadêmica nos 

programas de pós-graduação fluminenses.

A UFF foi contemplada em diversas áreas 

c o m o  A d m i n i s t r a ç ã o ,  C i ê n c i a  d a 

Informação,  Computação,  Ciências 

Biomédicas, Comunicação, Engenharia, 

Direito, Odontologia, Turismo, entre outras. 

De acordo com o reitor da Universidade 

Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas 

da Nóbrega, esse resultado representa o 

reconhecimento da excelência da pesquisa 

realizada pela instituição e sinaliza a 

retomada do investimento estatal em 

ciência, tecnologia e inovação. 

Especialmente em momento de 
restrições orçamentárias 

severas, conseguimos uma 
aprovação muito exitosa no 
edital. Símbolo da qualidade 
cientíca de nossos PPGs e de 
um olhar estratégico para a 
pesquisa no Rio de Janeiro

‘‘

‘‘

UFF entrega Prêmios de Excelência 2019

“Os estudantes e docentes 
que se sobressaem são de 
todos os cursos, classes 

sociais, representando toda 
a variedade e diversidade 

existente na UFF”
Reitor da UFF

O Prêmio de Excelência, celebrado em dezembro de 2019, valoriza pesquisadores e pesquisadoras, 

docentes e discentes que se destacaram por suas contribuições acadêmico-científicas durante o 

ano. Nesta edição, o evento teve 26 agraciados, entre professores e estudantes da instituição. 

 

A premiação se divide em três categorias: Excelência Científica; Melhor Monografia Lato Sensu, 

Dissertação e Tese Monografia Lato Sensu e Inovação.

‘‘
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reconhecimento da excelência da pesquisa 

realizada pela instituição e sinaliza a 
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‘‘

‘‘

UFF entrega Prêmios de Excelência 2019

“Os estudantes e docentes 
que se sobressaem são de 
todos os cursos, classes 

sociais, representando toda 
a variedade e diversidade 

existente na UFF”
Reitor da UFF

O Prêmio de Excelência, celebrado em dezembro de 2019, valoriza pesquisadores e pesquisadoras, 

docentes e discentes que se destacaram por suas contribuições acadêmico-científicas durante o 

ano. Nesta edição, o evento teve 26 agraciados, entre professores e estudantes da instituição. 

 

A premiação se divide em três categorias: Excelência Científica; Melhor Monografia Lato Sensu, 

Dissertação e Tese Monografia Lato Sensu e Inovação.

‘‘



Agenda Acadêmica 2019  “Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”

UFF nas Praças 

A Agenda Acadêmica 2019 aconteceu entre 

os dias 21 a 27 de outubro e integrou à 16ª 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT), cujo tema era “Bioeconomia: 

D i v e r s i d a d e  e  R i q u e z a  p a r a  o 

Desenvolvimento Sustentável”.

A iniciativa, aberta para toda sociedade, 

integrou diferentes projetos de ensino, 

pesquisa e extensão e contou com a oferta 

de oficinas, palestras, seminários, cineclube, 

mostras, apresentações de arte e cultura, 

atividades de esporte e lazer e muito mais. 

A abertura do evento foi realizada em 

parceria com a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) e envolveu a participação de 

aproximadamente 3 mil pessoas de diversos 

lugares do país.

1ª Exposição UFF na Antártica foi um dos 

pro je tos  que  in tegrou  a  Agenda 

Acadêmica promovendo a divulgação 

científica e inclusão social

Em outubro de 2019 a Universidade realizou 

uma nova edição do evento UFF nas Praças. 

A ação possui o objetivo de apresentar para 

a sociedade a universidade pública, sua 

p rodução  acadêmica ,  c i en t í fi ca  e 

tecnológica e impacto na sociedade e no 

desenvolvimento nacional. 

A iniciativa movimentou diferentes campi 

da UFF e envolveu Niterói, Petrópolis, Nova 

Friburgo e muitas outras cidades do estado 

do Rio de Janeiro.

Ensino, pesquisa e extensão

Extensão e compromisso com as demandas sociais 

UFF e Comunidade: Ações Extensionistas Transformadoras

Campanha Nacional de 
Prevenção do Câncer 
da Pele

A UFF, em parceria com a Prefeitura de Niterói, promoveu o evento “UFF e Comunidade: Ações 

Extensionistas Transformadoras” com o tema Atenção à Saúde da Gestante. O evento teve por 

objetivo aproximar a Universidade da sociedade e compartilhou ações e experiências 

extensionistas e seus benefícios diretos, assim como as transformações que a universidade pública 

promove tanto nas vidas das pessoas quanto no desenvolvimento nacional.

Pré- Universitários Sociais

A UFF, por meio da equipe do ambulatório 

de dermatologia, sob a coordenação da 

profª Maria Fernanda Gavazzoni, promoveu 

a Campanha Nacional de Prevenção do 

Câncer da Pele. Foram atendidos 290 

pacientes e 61 casos de câncer da pele foram 

diagnosticados. A ação ganhou destaque 

com informação e orientação a população 

sobre as diferentes formas de prevenção da 

doença. 

8 Pré-vestibulares

ativos

Matrículas

realizadas

73 Bolsas

Concedidas

140Aprovados

1108
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UFF Debate Brasil 

A criação no cuidado: democracia na 

saúde pública

Dentro do projeto “Espiral dos Afetos”, 

o encontro discutiu o estado da saúde 

pública, no âmbito da saúde mental, 

e n q u a n t o  p o l í t i c a  p ú b l i c a  n a 

contemporaneidade. 

Tupi or not Utopia: O papel vital da Universidade - 
Zonas de conuências abertas Artes, Ciências e 
Sociedade

O programa, apresentado em novembro de 

2019, aponta para indagações diretas sobre 

a sobrevida do fazer universitário, artístico, 

científico e filosófico num cenário de crise. 

O objetivo é ampliar o debate sobre o tema 

e reforçar o papel vital da universidade para 

a sociedade diante dos riscos e ameaças 

que atingem todas as instâncias e 

instituições públicas representantes da 

democracia e dos direitos humanos.

UFF organiza primeira edição do Festival de Cinema do 
BRICS no Brasil

A UFF foi anfitriã da primeira edição do Festival de Cinema do BRICS realizado aqui no Brasil! O 

evento reuniu atividades de cinema dos integrantes do grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul. Um diferencial do festival aqui no Brasil é que a edição integrou um grande leque de ações 

envolvendo todo município de Niterói, como interação com escolas públicas, oferta de oficinas, 

exposições, dentre muitas outras atividades. O evento foi organizado pelos professores Índia 

Mara Martins e Rafael de Luna Freire e alunos(as) do departamento de cinema e vídeo do IACS, 

além de contar com a cooperação da Prefeitura Municipal de Niterói, apoio institucional da 

Ancine e patrocínio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. 

Espiral dos Afetos

A “Espiral dos afetos”, que aconteceu de 27 

de outubro a 09 de novembro de 2019, foi 

uma dobra sobre a efeméride de 20 anos de 

falecimento da Dra. Nise da Silveira, médica 

psiquiátrica brasileira, que revolucionou o 

tratamento da saúde mental no Brasil. 

A programação do evento contou com 

feiras, oficinas, concertos, exposição, 

m o s t r a s  d e  t e a t r o  e  d e  c i n e m a , 

performances,  mesas e debates.  O 

desenvolvimento dessas ações resultou de 

um trabalho de aproximação vivencial do 

Centro de Artes UFF com o Museu de 

Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, 

numa perspectiva de troca afetiva de 

saberes e experiências entre as equipes e 

também do contato com os clientes (forma 

como a Dra. Nise se referia aos pacientes do 

hospital psiquiátrico), que dão corpo e 

forma a um transbordamento dos afetos, de 

uma exacerbação da imaginação, que se 

descola de uma consensualidade do real, 

acionando um campo imagético no qual “os 

i n u m e r á v e i s  e s t a d o s  d o  s e r ”  s ã o 

potencializados, em um movimento não-

retilíneo – como a experiência do Museu 

Vivo, que trouxemos no módulo de 

exposições.

Dessa relação com o Museu, as ações se 

somaram a outros núcleos do Instituto 

Municipal Nise da Silveira, como o Espaço 

Travessia, o Ponto de Cultura Loucura 

Suburbana e o Espaço Aberto ao Tempo.

No movimento dessa espiral, para além da 

dimensão ritual do evento, buscou-se um 

aprofundamento da cooperação entre 

i n s t i t u i ç õ e s  q u e  l i d a m  c o m  a 

transversalidade da saúde e da cultura, para 

o fortalecimento de uma cidadania pautada 

pela ética do cuidado, um caminho para que 

a potência dessas forças afetivas se 

manifestem, revelando experiências únicas 

de interpretação e de leitura de mundo.
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UFF doa mais de 30 mil livros para acervos de todo o Brasil

1ª Feira Literária da UFF reúne 40 editoras nacionais e 
cinco mil títulos

Em novembro de 2019 aconteceu 1ª Feira Literária da UFF (Fluff), um evento gratuito aberto a 

toda a população do estado do Rio de Janeiro. A Fluff foi promovida pela Editora da 

Universidade (Eduff) e pela Consequência Editora e contou com a participação de 40 editoras 

nacionais, que trouxeram mais de 5 mil títulos com até 50% de desconto. O objetivo da 

iniciativa foi o de promover o mercado de livros no Estado do Rio de Janeiro, bem como 

contribuir para a promoção da divulgação científica e da literatura. 

Com foco na sua missão institucional de 

d ivu lgar  a  produção acadêmica  e 

democratizar o acesso ao conhecimento, a 

Editora da UFF doou mais de 30 mil livros do 

seu acervo, no último ano. Mais de 20 

instituições, cursos de pós-graduação e 

departamentos de ensino de diferentes 

estados brasileiros foram contemplados 

com títulos de diversas áreas. A mais 

recente doação foi para a Rede de 

Bibliotecas Integradas do Exército, que 

recebeu 670 livros.

Entre o segundo semestre de 2018 até 

setembro deste ano, a Eduff contribuiu para 

o acervo de bibliotecas como as da 

Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do 

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, 

e do Hospital de Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP. Também receberam títulos 

da Eduff as Bibliotecas Populares de Niterói, 

o Centro Universitário Geraldo di Biase e o 

Museu Nacional.

Exposição Poesia em Telas

Em setembro de 2019 aconteceu a Primeira 

exposição realizada UFF, por meio da 

Biblioteca do Campus de Petrópolis/SDC, no 

campus de Petrópolis. A apresentação é 

baseada em telas do pintor Rodrigo 

Andrian, feitas exclusivamente para ilustrar 

as poesias do autor Ken Nakamura. As obras 

ficaram expostas por um mês para 

apreciação da comunidade acadêmica e 

sociedade. 

UFF realiza encontro  sobre Assistência Estudantil na 
Universidade

Em setembro de 2019, a Universidade, por meio da Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis 

realizou um encontro com o objetivo de discutir sobre a assistência estudantil na 

Universidade. O evento contou presença servidores técnico- administrativos, alunos(as) 

do PEC -G e da Moradia Estudantil e representantes o Diretório Central do Estudante da 

UFF. No período da manhã foram apresentados os serviços oferecidos pela  A parte da 

manhã foi voltada a comunidade universitária onde foi falado sobre os serviços 

oferecidos pela divisões de Serviço Social, Acessibilidade e Inclusão, Atenção à Saúde do 

Estudante e de Programas Sociais,  que compõem a Coordenação de Apoio Social da 

UFF. Na parte da tarde foram esclarecidas questões sobre avaliação socioeconômica  e 

apresentadas as modalidades de  bolsas e auxílios estudantis.

Assistência Estudantil
Investir no presente, olhar para o futuro

3813

Programas de 
assistência estudantil

Bolsas ou Auxílios de Assistência

Astudantil distribuídas

No ano de 2019 foram 
distribuídas um total de 3813 

bolsas ou auxílios de 
assistência estudantil com o 

objetivo de promover a 
permanência do estudante na 

Universidade até sua formação. 
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Em novembro de 2019, a UFF realizou o 

lançamento do Programa de Prevenção e 

Atenção à Saúde Mental dos Estudantes da 

UFF. O programa tem como principais 

objetivos garantir a melhoria na qualidade 

de vida dos estudantes, orientar o corpo 

discente sobre o acesso aos serviços que 

compõem a Rede de Saúde Mental da UFF e 

a Rede de Atenção à Saúde Mental 

M u n i c i p a l ,  b e m  c o m o  a p o i a r 

institucionalmente os programas e projetos 

de atendimento à saúde mental dos 

estudantes da Universidade.

O programa listou a Rede de Referências na 

UFF, com serviços de atenção psicossocial, 

para transtorno ou sofrimento mental. Por 

meio da Divisão de Atenção à Saúde do 

Estudante (DASE) são desenvolvidas ações 

de acolhimento, acompanhamento e 

encaminhamento de problemas de saúde 

que estejam impossibilitando o curso 

regulamentar dos alunos na universidade.

Segundo o reitor da UFF, Antonio Claudio 

UFF lança Programa de Prevenção e Atenção à Saúde 
Mental dos Estudantes

Lucas da Nóbrega, o programa está em 

construção e é uma atitude concreta de 

envolvimento da gestão com o cuidado do 

estudante. 

“O objetivo principal é dar 
visibilidade e articular todas 
essas iniciativas e, com isso, 

fomentar novas atividades. Por 
isso, temos envolvidos no 

projeto desde aspectos 
acadêmicos, até operacionais, 
passando por diversos setores 

da UFF. Estão planejadas a 
continuidade, expansão e 

articulação das atividades de 
prevenção da saúde mental e de 

ausculta acolhedora aos 
estudantes, maximizando um 

trabalho que a Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil (Proaes) 

já tem feito de forma muito 
qualicada”

Antonio Claudio

Internacionalização

2019: primeiro ano de pleno funcionamento do Confucius 
Classroom

Em maio de 2019, por meio do Confucius Classroom, alunos da UFF participaram do Chinese 

Bridge, uma competição internacional de língua chinesa e de talentos, que ocorreu na UNESP. 

Em agosto, ocorreu o evento cultural e acadêmico “China e o mundo em torno da Segunda 

Guerra Mundial”. Em novembro, celebrou-se a Semana da China, com atividades diárias por 

cinco dias seguidos, destinadas a difundir o idioma chinês e elementos da cultura chinea – 

caligrafia, pintura, papercut, mahjong, Baduanjin etc. – além de culinária chinesa, hábitos e 

cultura.

Confucius Classroom é uma parceria da UFF 

c o m  a  H e b e i  N o r m a l  U n i v e r s i t y , 

universidade chinesa, a qual permitiu a 

abertura de cursos de língua e cultura 

chinesa a baixo custo,  com turmas 

disponíveis para alunos da universidade e da 

comunidade de Niterói. O ensino de língua 

chinesa é feito através do modelo HSK 

(Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì  -  teste de 

proficiência na língua), sendo ensinado por 

um total de três anos, período no qual se 

espera que o aluno atinja o nível HSK4. As 

aulas, palestras e atividades culturais 

destinam-se a toda a comunidade. 

Em junho de 2019, a UFF recebeu a 

delegação de Hanban, sede dos Institutos 

Confucius, para um encontro com o objetivo 

de discutir a possibilidade de expansão do Confucius Classroom da UFF para os campi do interior 

e sua consolidação enquanto Instituto Confucius, devido ao grande sucesso do curso de língua 

chinesa na comunidade de Niterói.

Mobilidade docente e discente, cooperações internacionais 
e Institucionalização
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Programa de prevenção 
de doenças 
cardiovasculares

Este programa tem por objetivo estabelecer 

um canal de prevenção e promoção de saúde 

com o objetivo de prevenir o aparecimento de 

doenças cardiovasculares (hipertensão 

arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade 

etc.), bem como estabelecer um diagnóstico 

precoce quando necessário ou direcionar para 

um tratamento adequado, quando a doença 

se mostrar estabelecida.

Curso Presencial do SEI 

Desenho Didático de Disciplina 

na Plataforma Moodle: Teoria e 

Prática

Curso Plano de 

Desenvolvimento das Unidades 

- PDU

História e Políticas do Ensino 

Superior no Brasil - Módulo I, II 

e III

Iniciação ao Serviço Público
Assentamento Funcional Digital 

CURSOS E OFICINAS
período: jul-dez 2019

Comissão de Flexibilização da UFF aprova 12 processos

No nal de outubro, a Comissão Permanente de Flexibilização recomendou a aplicação da jornada de 

trabalho de 30 horas semanais a 12 unidades organizacionais da Universidade Federal Fluminense. 

Dos 35 processos avaliados, 12 foram deferidos e 23 indeferidos; outros 25 aguardam diligências 

para entrar na pauta. Dos que possuem decisão denitiva, 34,28% foram autorizados. A comissão 

têm emitido parecer em menos de 30 dias, prazo previsto na Norma de Serviço 672. O uxo de 

trabalho foi agilizado pela digitalização dos trâmites no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que 

foi uma prioridade da administração por ser um processo de grande interesse dos servidores.

A comissão está aberta a soluções e vem buscando aprender com boas experiências de outras 

universidades. Os atendimentos e dúvidas são feitos através de formulário no site. O presidente esteve 

em mesa de conversa com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal 

Fluminense para colher sugestões. O próximo desao é manter o ritmo de avaliações a partir do 

aumento esperado nas submissões.

Gestão de Pessoas 
Qualidade, capacitação, melhorias nos ambientes de trabalho 
e diálogo constante

falaMUNDO

UFF recebe o XX Encontro de Reitores do Grupo Tordesilhas

No final do mês de novembro, a UFF recebeu representantes de universidades brasileiras, 

espanholas e portuguesas na 20ª edição do Encontro de Reitores do Grupo Tordesilhas. 

Ao longo dos três dias do evento, reitores, pesquisadores e professores palestraram e debateram 

sobre temas relacionados à educação superior, à desigualdade de gênero e ao incentivo à pesquisa 

nas instituições. Além disto, no Encontro ocorreu a assinatura do Acordo de Cooperação 

Internacional entre o Grupo Tordesilhas e a Fundação Carolina, instituição sem fins lucrativos 

espanhola de financiamento e fomento à pesquisa.

Neste ano o Centro de Línguas e Cultura da 

UFF lançou, em parceria com docentes do 

Instituto de Letras, a iniciativa falaMUNDO, 

laboratório de conversação multilíngue 

para alunos da UFF. 

Seguindo a metodologia Tandem, que 

consiste no aprendizado imersivo, o 

programa concilia alunos da UFF (nacionais 

e estrangeiros) e suas proficiências 

l inguíst icas de modo que ocorram 

e n c o n t r o s  d e  c o n v e r s a ç ã o  e 

aperfeiçoamento da língua portuguesa 

(para estrangeiros) ou da língua estrangeira 

(para alunos nacionais), por meio de uma 

troca linguística espontânea e coloquial. O 

programa tem sido muito bem recebido 

pelos alunos participantes, e o Centro de 

Línguas e Cultura da UFF busca expandi-lo 

ao longo do próximo ano.
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UFF desenvolve ações de qualidade de vida para 
prossionais do HUAP

Em novembro do ano passado a UFF iniciou as 

atividades do Projeto Cuidando de Quem 

Cuida. O principal objetivo da iniciativa é o de 

promover ações de incentivo à saúde física e 

menta l  dos  se r v ido res  do  Hosp i ta l 

Universitário Antonio Pedro (HUAP), além de 

fornecer orientações sobre autocuidado, 

prevenir agravos e modicar fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, psíquicas e 

osteomusculares. Entre as atividades, estão 

massoterapia, ginástica laboral, rodas de 

conversa, orientações sobre acidentes de 

trabalho, reiki e aulas de dança. O Cuidando 

de Quem Cuida está sendo realizado em salas 

e auditórios do Huap, com agenda prevista até 

o outubro de 2020.

O Seminário tem por objetivo promover a 

integração e o diálogo entre os servidores da 

Universidade Federal Fluminense, em seus 

diversos campi,  mapeando e dando 

visibilidade ao conhecimento técnico-

cientíco e às experiências prossionais e 

sociais produzidas pelos servidores relativos à 

gestão pública, ao ensino, à pesquisa e à 

extensão.

I Seminário Cientíco dos 
Servidores(as) da UFF

Campanha de prevenção 
ao acidente de trabalho

A iniciativa teve o objetivo de esclarecer 

questões re lac ionadas à Adic iona is 

Ocupacionais e Acidentes de Trabalho. O 

evento contou com palestras e mesas de 

debate abordando as mudanças na orientação 

normativa, os acidentes causados por riscos 

ocupacionais, consequências e prevenção.

Valorização do Docente e incentivo a novas práticas de ensino

Estimular e capacitar professores para que 

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

con temporâneos  que  enga jem os 

estudantes na solução de problemas 

práticos é essencial para a reorganização 

pedagógica da universidade. Pensando 

nisso, em 2019, a UFF, em parceria com o 

PROIAC -Programa de  Inovação e 

Assessoria Curricular,  abriu oficinas de 

desenvolvimento docente para promover o 

conhecimento e a prática das novas 

t e c n o l o g i a s  d i d á t i c a s ,  c o m o  a 

aprendizagem ativa. 

Programa de Inovação e Assessoria 

Curricular

Ocinas de desenvolvimento docente visam aprimorar 
metodologias de ensino

O Programa de Inovação e Assessoria 

Curricular (Proiac) tem o objetivo de 

assessorar a UFF, por meio da Pró-reitoria de 

Graduação, na promoção da excelência da 

gestão do ensino e da formação profissional. 

Para isso, elabora e executa projetos e ações 

de implementação e acompanhamento 

curricular, integrando inovação, pesquisa, 

tecnologia e desenvolvimento docente.

O programa também oferece oficinas e 

eventos sobre temas relacionados ao ensino 

superior, com ênfase no desenvolvimento 

docente. As atividades são ministradas por 

docentes da UFF.

Gestão de Pessoas 
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Ocina de Capacitação Docente: 
"Os desaos na inclusão do(a) aluno(a) com deciência 
na sala de aula:

A UFF, por meio da Comissão UFF Acessível, 

em parceria com DCE UFF Fernando Santa 

Cruz, realizou a oficina “Os desafios na 

inclusão do aluno com deficiência na sala de 

aula possibilidades e demandas” sendo o 

público alvo docentes, diretores de 

unidades, coordenadores de curso e chefes 

de departamento da Universidade. A 

iniciativa contou com a participação de mais 

de 65 docentes da Instituição.

O objetivo do encontro foi o de promover a 

reflexão e a prática sobre a acessibilidade e 

inclusão no ensino superior, levando para o 

debate questões importantes como 

mudança nas práticas pedagógicas, 

adaptação curricular, material didático 

acessível, tipos de deficiência e transtornos, 

cenário na UFF a partir da implantação das 

cotas para Pessoas com Deficiência em 

2017 2 perfi l  dos estudantes  com 

deficiência hoje na universidade e serviços 

que a instituição oferece a estudantes com 

deficiência e/ou necessidades diferenciadas.

Huap tem desempenho de 98,8% em pesquisa de 
satisfação do usuário

O Huap teve dois aspectos com avaliação alta 

entre “bom” e “ótimo” foram ambiente 

(87,6%) e acessibilidade (91,9%). Porém, os 

ques i tos  me lhores  ava l i ados  foram 

atendimento e assistência. No caso do 

primeiro, a equipe de saúde recebeu 94,3% de 

satisfação dos usuários. Já no segundo ponto, 

as porcentagens foram: 96% para a equipe 

médica; 93,9% para a equipe de enfermagem; 

e 90,7% para a equipe multiprofissional. 

Números que mostram uma preocupação do 

hospital com o contato com o paciente.

Em 2019 foi realizada uma pesquisa interna de satisfação em saúde (PSU), que avaliou a qualidade 

de atendimento e a atenção prestada pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). Foram 

entrevistados 333 usuários da unidade, que avaliaram aspectos relacionados à estrutura, 

organização e qualidade de atendimento dentro do hospital. No desempenho geral o Antônio 

Pedro recebeu 98,8%. Com os resultados da pesquisa de satisfação é possível identificar pontos 

críticos que exigem ações mais efetivas, bem como pontos positivos que merecem ser valorizados e 

publicizados.

Sistema Eletrônico de Informações é implantado no 
Huap

Em outubro de 2019, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) passou a fazer parte do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (Huap). A plataforma de produção e tramitação de documentos já está 

disponível para todos(as) os(as) colaboradores(as). Os benefícios do Sistema são muitos, dentre 

eles: tramitação eletrônica e aumento na transparência dos processos; trabalho simultâneo por 

diferentes pessoas; padronização de documentos por meio de modelos; redução dos gastos com 

papel, impressão e correios; e maior eficiência na gestão documental.

Hospital Universitário
Ampliação e qualicação da assistência à saúde, compromisso com
a formação qualicada e com a valorização do prossional da saúde
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que a instituição oferece a estudantes com 

deficiência e/ou necessidades diferenciadas.

Huap tem desempenho de 98,8% em pesquisa de 
satisfação do usuário

O Huap teve dois aspectos com avaliação alta 

entre “bom” e “ótimo” foram ambiente 

(87,6%) e acessibilidade (91,9%). Porém, os 

ques i tos  me lhores  ava l i ados  foram 

atendimento e assistência. No caso do 

primeiro, a equipe de saúde recebeu 94,3% de 

satisfação dos usuários. Já no segundo ponto, 

as porcentagens foram: 96% para a equipe 

médica; 93,9% para a equipe de enfermagem; 

e 90,7% para a equipe multiprofissional. 

Números que mostram uma preocupação do 

hospital com o contato com o paciente.

Em 2019 foi realizada uma pesquisa interna de satisfação em saúde (PSU), que avaliou a qualidade 

de atendimento e a atenção prestada pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). Foram 

entrevistados 333 usuários da unidade, que avaliaram aspectos relacionados à estrutura, 

organização e qualidade de atendimento dentro do hospital. No desempenho geral o Antônio 

Pedro recebeu 98,8%. Com os resultados da pesquisa de satisfação é possível identificar pontos 

críticos que exigem ações mais efetivas, bem como pontos positivos que merecem ser valorizados e 

publicizados.

Sistema Eletrônico de Informações é implantado no 
Huap

Em outubro de 2019, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) passou a fazer parte do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (Huap). A plataforma de produção e tramitação de documentos já está 

disponível para todos(as) os(as) colaboradores(as). Os benefícios do Sistema são muitos, dentre 

eles: tramitação eletrônica e aumento na transparência dos processos; trabalho simultâneo por 

diferentes pessoas; padronização de documentos por meio de modelos; redução dos gastos com 

papel, impressão e correios; e maior eficiência na gestão documental.

Hospital Universitário
Ampliação e qualicação da assistência à saúde, compromisso com
a formação qualicada e com a valorização do prossional da saúde



Huap recebe mais de 3 milhões para obras e aquisição de 
equipamentos

Em fevereiro de 2019, o reitor da UFF, prof. 

Antonio Claudio Nóbrega, esteve em  Brasília, em 

reunião na sede da EBSERH, para apresentar 

diversas demandas de melhorias para o Huap, 

incluindo a ampliação do parque tecnológico e a 

contratação de mais profissionais.

Os hospitais da Rede Ebserh receberam, até 

dezembro do ano passado, mais de R$ 108 

milhões para investimento em estrutura 

física e tecnológica. No caso específico do 

Hospital Universitário Antonio Pedro 

(Huap), o valor foi de aproximadamente R$3 

mil reais. O objetivo é criar condições 

materiais e institucionais para que o Huap 

desempenhe plenamente suas funções em 

ensino, pesquisa e assistência à saúde da 

população.

A liberação da verba se deu por meio do 

Programa Nacional de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais, com 

recursos vindos dos Ministérios da 

Educação (MEC) e da Saúde (MS). A verba se 

destinará a obras para reforma, melhoria 

es t rutura l  e  renovação do parque 

tecnológico dos hospitais. O programa em 

q u e s t ã o  i n c l u i  e q u i p a m e n t o s  d e 

infraestrutura, médico-hospitalares, de 

hotelaria hospitalar e de tecnologia da 

informação.

Huap é contemplado com novo angiógrafo

Em 2019, o Huap foi contemplado, por meio 

de compra centralizada da Ebserh, com a 

aquisição de um novo angiógrafo. O 

processo também prevê a adaptação dos 

espaços f í s icos  que vão abr igar  o 

equipamento. 

O Hospital já contava com um angiógrafo e 

agora terá dois, adequando uma segunda 

sala para ampliação do serviço. Este 

equipamento é usado para exames 

radiográficos dos vasos sanguíneos em 

c i r u r g i a s  n e u r o v a s c u l a r e s  e 

cardiovasculares intra e extracardíacas.
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