
Todo início de ano é praticamente a mesma coisa. Refletimos sobre o que já passou e focamos

no futuro. Novos planos e novas metas: ano novo, vida nova! E é exatamente por esse motivo que

devemos ficar atentos às oportunidades que podem aparecer na vida pessoal, mas também na

profissional. Aqui na UFF não é diferente! Temos um calendário repleto de oportunidades (editais

de processos seletivos, cursos de capacitação, ações para melhoria do salário), além, é claro, do

cumprimento de alguns prazos, não é mesmo?  Abaixo, levantamos algumas ações para você

ficar de olho. 2020, lá vamos nós outra vez!

#Dica1: Até final de abril, todos os servidores que recebem assistência à saúde complementar

devem apresentar a comprovação do benefício de ressarcimento. O documento poderá ser

encaminhado, até o dia 30/04/2020, para o e-mail dbe.crl.dap@id.uff.br. Confira aqui os

documentos aceitos como comprovante e saiba mais: http://www.uff.br/?q=node/15601

#Dica2: Fique ligado nas oportunidades ofertadas pela Escola de Governança e Gestão da UFF.

Todos os anos, eles lançam iniciativas que contemplam os servidores técnico-administrativos e

docentes, proporcionando a nossa qualificação/capacitação. Para não perder nenhuma chance,

acompanhe todas as edições do Comunica UFF (olhe com carinho para a seção de Cursos e

Oportunidades), sempre confira os informes no site institucional e, é claro, não deixe de acessar

Comece o ano com o pé direito!

http://www.uff.br/?q=node/15601


o Blog da Escola, que traz as novidades e uma variedade de outros assuntos: 

http://capacitacaodcquff.blogspot.com/

#Dica3: Falando em cursos, fique atento ao prazo para a sua progressão por capacitação, aquela

que ocorre no interstício de 18 meses, em que você pode subir até 4 níveis e, consequentemente,

progredir salarialmente. Como conseguir? É fácil! Basta realizar cursos de curta duração, com a

carga horária exigida e correspondente ao seu cargo e nível na instituição. Saiba mais aqui: 

http://www.uff.br/?q=node/11179

#Dica4: Continuando nessa “vibe”... Por que não fazer da leitura um hábito em 2020? Aproveite a

nossa rede de Bibliotecas, espalhadas entre os mais diversos campi. Cadastre-se

presencialmente em uma das Bibliotecas, mediante a apresentação de algum documento que

comprove a sua vinculação com a universidade. Lembrando que cada unidade da rede possui

prazos e períodos de devolução do exemplar diferentes. Confira mais informações aqui: 

https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php

#Dica5: Que tal colocar a boca no trombone, aliás, dar maior visibilidade às ações da sua

unidade (acadêmica ou administrativa)? Cadastre no site da UFF informes ou eventos para que as

informações mais relevantes do seu setor sejam compartilhadas em outros canais, como mídias

sociais, informativos eletrônicos e outros. Veja como é simples publicar no site da UFF: 

http://www.uff.br/?q=cadastro

Se beneficie de algumas dessas sugestões e organize o seu ano com muito foco e dedicação.

Um excelente 2020 para todos nós! Dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato com a

gente: dms.scs@id.uff.br. Caso queira obter mais esclarecimentos sobre determinadas ações e

projetos mencionados nas dicas, favor entrar em contato com o setor responsável, a partir dos

links disponíveis acima.

Que tal fazer gratuitamente um curso de Pós-graduação Lato Sensu na UFF? Existem cerca 100

vagas reservadas para servidores em programas de especialização e são diversas as áreas de

conhecimento contempladas! Mas fique atento: as inscrições vão até março e cada um dos

cursos possui seu próprio edital. Confira a lista neste link.

As vagas reservadas são condicionadas à aprovação e classificação prévia nos processos

seletivos. Para se beneficiar da gratuidade é necessário inicialmente abrir um processo de

http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
http://www.uff.br/?q=node/11179
https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php
http://www.uff.br/?q=cadastro
https://app.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=1


“Isenção de taxa e gratuidade em cursos de pós-graduação pagos na UFF”, disponível no SEI. 

Clique aqui para acessar as instruções.

Aproveite a oportunidade! E, em caso de dúvidas sobre o processo de isenção, entre em contato

através do e-mail sant.dda.eggp@id.uff.br.

Atenção gestor! Preencha o Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento (LND), até 30 de 

março. Ele subsidiará o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) para o ano de 2021. Com 

esse levantamento, pretende-se que as ações de formação continuada a serem promovidas sejam 

adequadas à realidade, às demandas e aos objetivos institucionais da UFF. O LND irá identificar 

as previsões de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento, que, segundo o 

art. 19 do Decreto n° 9.991/2019, só poderão ser concedidos se estiverem previstos no 

plano anual de desenvolvimento de pessoas do órgão. Sua participação é imprescindível!  

Formulário de preenchimento: http://bit.ly/LND2021

Saiba mais: http://www.uff.br/?q=levantamento-de-necessidades-de-desenvolvimento

UFF informa sobre análise de processos de abono de permanência

UFF informa sobre reservas de vagas para servidores em Programas de Pós-Graduação 

Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento

Proiac divulga nova oficina para docentes

http://www.uff.br/?q=processo/isencao-de-taxa-e-gratuidade-em-cursos-de-pos-graduacao-pagos-na-uff
http://bit.ly/LND2021
http://www.uff.br/?q=levantamento-de-necessidades-de-desenvolvimento


PROLEM - Cursos de idiomas da UFF (extensão)

UFF oferece Treinamentos Vocais voltados para servidores docentes na Reitoria

DAP informa sobre data limite para homologação de férias de Março

Trote Cultural UFF presente na recepção de calouros do Cederj

Guia para formalização do recurso referente à concessão do adicional de insalubridade

Professor da UFF apresenta estudo em Sustentabilidade e Tecnologias em Transporte ao

Ministro de Ciência e Tecnologia

Conselhos Superiores: Pauta CUV - 05/02/2020

UFF informa sobre diretrizes do Ofício 01/2020, publicado pela Secretaria de Ensino

Superior do MEC

Obras de prevenção de risco na encosta dos fundos do prédio da Reitoria

Período de Ajustes do RAD

Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas 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, v isualize aqui

                        

Roda de Conversa: "Ansiedade: quando o tempo acelera demais"

| Dia 13/02, às 10h, no Hospital Universitário Antonio Pedro, em Niterói
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