
Empresa junior da UFF oferece
consultoria para o seu evento online.
Saiba mais!

2020 foi o ano dos eventos online: lives, palestras, congressos, seminários e
grandes encontros na UFF e em outras instituições públicas e privadas
foram realizados à distância, tendo em vista a pandemia do novo
coronavírus. O que parecia ser algo emergencial, veio para ficar, até porque
existem alguns pontos positivos neste tipo de dinâmica, como capacidade de
alcance, maior interação e outros.

É de olho nesse cenário que a empresa júnior da nossa Universidade, a
LEVE Consultoria e Gestão de Projetos, incluiu no seu modelo de negócio o
atendimento a esse tipo de demanda, tanto para a comunidade externa
quanto interna da Universidade. Isso mesmo! Temos uma empresa, formada
por estudantes da Faculdade de Turismo e Hotelaria, que presta suporte na
organização e realização de eventos, com um custo inferior em relação ao
mercado. Se você, técnico administrativo ou docente, tem alguma atividade
de pequeno, médio ou grande porte prevista para realizar na sua unidade



acadêmica ou administrativa neste período, conte com o apoio da LEVE no
planejamento e concepção.  

A empresa foi criada em 2017 e, desde então, presta apoio à logística de
eventos acadêmicos, promocionais, científicos e corporativos, de acordo
com a necessidade do interessado, sem deixar de buscar orientação junto
aos professores. Você pode até pensar: mas por qual razão preciso de ajuda
para organizar um evento online? Para cada atividade, existem estratégias
de divulgação, escolha da plataforma de transmissão e até recursos para
promover maior engajamento. E a LEVE, atenta a esse cenário, busca
oferecer um suporte completo, propondo: planejamento, operação,
organização, programação, divulgação, logística e até pesquisa de
satisfação. Serviços pontuais são oferecidos, como a contratação de mestre
de cerimônia para a apresentação do evento online. O uso de recursos
interativos, que possibilitam maior envolvimento dos públicos de interesse,
também estão entre as propostas dos alunos consultores. 

Como quase todas iniciativas de uma empresa júnior, os serviços são
cobrados a preços abaixo do mercado para a manutenção básica da
estrutura da empresa, mas, claro, mantendo alto padrão de qualidade,
preparando inclusive os estudantes para experiências futuras, sobretudo, em
grandes corporações. 

Caso a sua Escola, Faculdade, Instituto ou departamento administrativo
esteja pensando em realizar alguma ação online nos próximos meses, de
pequeno, médio ou grande porte, não deixe de entrar em contato com a
LEVE, inclusive para se informar sobre o tempo de antecedência necessário
para organizar o seu evento, que pode ser negociado de acordo com a sua
demanda. A priori, caso seja um evento de grande porte, a equipe pede
antecedência de 6 a 5 meses, e eventos menores, uma média de 2 meses.

Para mais informações sobre a consultoria e agendamento de reunião,
entre em contato pelo e-mail contato@leveconsultoria.com ou
leveconsultoria.ej@gmail.com; Perfis nas redes sociais:
@leveconsultoria (Instagram e Facebook);  ou pelo telefone: (21)
970009318 (Amanda Pontes)

Estão abertas as inscrições para o curso EAD de “Direito Administrativo:
Módulo Básico” para servidores da UFF. Serão ofertadas 60 (sessenta)
vagas, e as aulas vão de 30 de março a 14 de maio de 2021. A carga horária
é de 25 horas, com lives previstas para as terças e quintas-feiras, das 9h às
10h30, no canal da EGGP no Youtube.
 
Inscreva-se até dia 19/03 pelo formulário disponível neste link.

Quer aprender a utilizar o SEI, servidor? Não faltam oportunidades de
capacitação remota!

http://bit.ly/30b7OV0


 
A EGGP/Progepe vai ofertar 40 vagas para o curso online "Noções Gerais
sobre o SEI” através da plataforma Google Classroom. O curso acontece de
22 a 26 de março, com carga horária de 9 horas e basta ter um computador
ou smartphone com acesso à internet e e-mail institucional do Iduff para
participar. Inscreva-se até 15/03 pelo formulário! Clique aqui para acessar.
 
Além disso, a Enap também oferece o curso gratuito “SEI! USAR” para
apresentar as principais funcionalidades do sistema na modalidade a
distância, que conta com certificação e carga horária de 20h.
Para saber mais, clique aqui.

Atenção Servidor! A partir deste mês, a UFF passará a adotar novas
espécies documentais de atos normativos, de acordo com a Instrução
Normativa RET/UFF nº 01, de 24 de Fevereiro de 2021.
 
Os atos normativos denominados Instrução de Serviço, Norma de Serviço,
Decisões e Ordem de Serviço não serão mais admitidos no âmbito da UFF.
 
Os modelos das portarias genéricas e das portarias de pessoal serão
incluídos no Sistema SIGADOC. Os modelos de Instrução Normativa e
Resolução, bem como modelos explicativos e decretos relacionados a
elaboração e formatação dos atos estarão disponíveis para download no site
www.atosnormativos.uff.br.
 
A Determinação de Serviço (DTS) não possui caráter normativo, trata-se de
um documento de caráter interno e portanto continuará a ser publicada em
Boletim de Serviço. Os demais documentos da UFF continuarão a ser
elaborados de acordo com o Manual de Atos e Comunicações Oficiais da
UFF vigente, cuja revisão encontra-se em sua fase final.
 
Leia o informe completo aqui.

Vamos falar de acesso a informação? O site institucional (www.uff.br) é um
dos principais veículos de comunicação da nossa universidade e, por isso, é
de suma importância que ele apresente dados precisos e atualizados.
 
Além disso, também precisamos assegurar o direito fundamental de acesso
à informação aos cidadãos. Por isso, vamos promover a partir dessa
semana, na seção "Gestão da Informação", uma campanha de atualização
dos dados do site da UFF, focando hoje nos coordenadores de cursos
de Pós-Graduação.

http://forms.gle/JyuXGJp1NvQEyf1fA
http://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
http://www.atosnormativos.uff.br/
http://www.uff.br/node/18355


 
O site institucional possui uma área destinada à divulgação dos cursos de
Pós-Graduação da instituição, que pode ser acessada por meio do link:
www.uff.br/cursos/pos-graduacao.
 
As informações ali prestadas são importadas diretamente do Sispós. Diante
disso, é essencial a colaboração dos coordenadores de curso de Pós-
Graduação para a atualização dos dados da página, especialmente no que
diz respeito aos contatos e sites do cursos, preferencialmente atualizando
diretamente o Sispós.
 
Caso isso não seja viável por algum motivo, é possível enviar os dados
atualizados pelo e-mail: ciscs@id.uff.br.
 
Clique aqui e leia o informe completo no site da UFF

Encerramento RAD 2020 - Período de reajuste em abril
 
Conselhos Superiores: Pauta CUV - 03/03/2021
 
Calendários Escolar e Administrativo de 2021
 
Processos de Redistribuição são implantados no SEI garantindo mais
transparência aos usuários
 
Informe aos docentes sobre o projeto Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico
(BDA)

Veja todos os informes

Ciclo de Cinema – O Trabalho na perspectiva feminina
De 04 a 25/03/2021, às 19h, no canal do Youtube e no Facebook do Centro
de Artes UFF
 
Psicoflix.se debate documentário Indígena
Dia 05/03/2021, às 18h, no perfil do Instagram @psicoflix.se
 
1ª Reunião da Rede UFF EnvelheCer
Dia 09/03/2021, às 17h, pelo Google Meets

Semana de Integração - Serviço Social e Formação Profissional em
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http://www.uff.br/?q=events/semana-de-integracao-servico-social-e-formacao-profissional-em-tempos-de-pandemia


Tempos de Pandemia 
Dia 10/03/2021, às 18h, no canal do Youtube Escola de Serviço Social UFF
 
Peça teatral - Feio in loco
De 12 a 29/03/2021, às 20h, no canal do Youtube do Centro de Artes UFF

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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