
Cursos de idiomas online e gratuitos
para servidores da UFF. Inscrições até
10 de janeiro.

Quais são os seus planos para 2021, servidor? Já traçou novas metas e
listou os principais objetivos a serem cumpridos em mais um ano que se
inicia? Se ainda não, pode colocar como prioridade a especialização em
algum curso de idioma, até porque, aqui na UFF, o Programa de
Universalização de Língua Estrangeira (PULE) agora também garante vagas
gratuitas para técnicos administrativos da Universidade.

As oportunidades são para cinco cursos: alemão, espanhol, francês, inglês e
italiano e a previsão é a abertura de oito turmas com um total de 160 vagas,
todas para o nível iniciante. As aulas serão realizadas remotamente nos
períodos da manhã (das 9h às 10h30) e da tarde (das 16h30 às 18h) com
início previsto já para o dia 03 de fevereiro e término em dezembro. Por isso,
é importante que os servidores interessados tenham a anuência das suas
respectivas chefias para a realização do curso, por meio de uma carta que
deve ser anexada aos documentos exigidos durante o cadastro de interesse
no processo seletivo.  

Além de ser mais um grande passo com foco na qualificação dos técnicos
administrativos, a iniciativa também fortalecerá o processo de
internacionalização institucional, pois pretende atender as demandas das
coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação que estão em
contato com instituições de ensino de outros países. Por esse mesmo



motivo, a seleção dos candidatos levará em consideração a lotação do
servidor, priorizando aqueles que atuam em setores responsáveis pela
interação com docentes, pesquisadores e discentes estrangeiros, sem deixar
de considerar, claro, a diversidade e o equilíbrio entre os setores da nossa
Universidade.

Se você se interessou, confira agora mais informações no edital e
inscreva-se até este domingo, dia 10 de janeiro. O resultado final está
previsto para o dia 26 de janeiro e a matrícula online dos aprovados ocorrerá
nos dias 28 e 29 deste mês. Acompanhe a divulgação de cada etapa no
Portal de Editais da UFF.

Lembrando que esta ação integra o Programa Institucional de
Internacionalização e é uma parceria entre a Superintendência de Relações
Internacionais (SRI), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), o
Instituto de Letras (EGL), o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
(GLE) e o Centro de Línguas da UFF.
 

Atenção, docentes! O preenchimento do Relatório Anual de Docentes (RAD)
foi adiado para o dia 03 de março de 2021 (16h), a ser cumprido por todos
os professores da Universidade. O período para reajustes será de 01 a 14
de abril (16h). O limite foi postergado para contemplar o lançamento de
todas as informações referentes aos dois semestres letivos de 2020,
considerando as situações específicas decorrentes do calendário especial
aprovado pelo CEPEx. Leia o informe completo no site da UFF.

A Fundação Cecierj está com seleção aberta para cadastro reserva de
Coordenador de Tutoria, Coordenador de Disciplina e Conteudistas de
material didático para professores ativos ou inativos das instituições de
ensino superior do Consórcio CEDERJ. O período de inscrições já está
aberto e vai até às 18h do dia 29 de janeiro de 2021 pelo site.
 
Mais informações aqui.

IS nº 021/2020 da PROGEPE prorroga trabalho remoto e demais
determinações até 31 de janeiro de 2021
 

http://www.editais.uff.br/7270
http://www.editais.uff.br/7270
https://bit.ly/3njpKGc
https://inscricao.cecierj.edu.br/editais
https://www.cecierj.edu.br/2020/12/30/fundacao-cecierj-esta-com-edital-aberto-para-selecao-de-bolsistas/


Processos de diferentes áreas entram no SEI dia 5 de janeiro

Doutoranda da UFF ganha prêmio internacional por pesquisa sobre a inter-
relação entre habitação e Covid-19

UFF investe em infraestrutura para transporte e manipulação de nitrogênio
líquido

Veja todos os informes

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