
Quais riscos à organização e ao planejamento das unidades acadêmicas e administrativas da

universidade o novo coronavírus impõe? Talvez para a maioria dos servidores essa  pergunta seja

do interesse da alta administração. Mas você sabia que o gerenciamento de riscos, internos ou

externos à universidade, como no caso de uma série de eventos provocados por uma pandemia,

também faz parte do nosso escopo do trabalho? 

O risco nada mais é do que uma incerteza que pode causar impactos negativos sobre os seus

objetivos. Por exemplo, o isolamento social e o consequente home office podem ter impactado na

execução de prazos, no prosseguimento de projetos e, sobretudo, na realização de metas. Logo,

é muito importante que cada área tenha as suas atividades mapeadas, a fim de que possíveis

riscos (de diferentes naturezas) possam ser levantados, assim como as formas de controle para

mitigá-los. 

Longe de ser uma tarefa fácil, gerenciar riscos envolve, acima de tudo, planejamento. Mas para

planejar, é preciso conhecer! Por esse motivo, a partir da próxima edição do Comunica UFF,

teremos uma seção específica para tratar sobre esse assunto, dada a importância e a

necessidade de as unidades acadêmicas e administrativas gerenciarem suas ações com o

máximo de eficiência e de acordo com as exigências dos órgãos de controle. 

Como gerenciar riscos em uma
pandemia?



A ideia é destrinchar as principais etapas da gestão de riscos, a começar pela política e pelo

plano, que são os documentos oficiais e norteadores das tomadas de decisão quanto a essa

temática. Identificar os diferentes tipos de risco, analisar, avaliar, tratar, comunicar e monitorar

uma possível incerteza fazem parte do processo, assim como entender quais servidores podem

ser responsáveis por tais tarefas. Além destes documentos, pretendemos trazer conteúdos sobre

o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) e o Programa de Integridade, ferramentas que

auxiliam no planejamento estratégico e na percepção de riscos inerentes às atividades de cada

área. 

Aproveite a oportunidade e já acesse a página da Proplan para conhecer um pouco mais do

trabalho da Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento, a Plad, responsável por auxiliar os

setores e dirimir as dúvidas quanto à gestão de riscos e outros projetos de planejamento da

universidade.

Refletir sobre suas emoções interfere na maneira como você pensa. Sendo assim, quanto mais

positiva for a abordagem, se torna mais fácil resolver os problemas simples do cotidiano e lidar

com momentos estressantes, como o distanciamento social. Estudos comprovam que

sentimentos prazerosos e até o simples ato de sorrir estimulam a produção de hormônios que

promovem bem-estar, autoconfiança, prazer e até mesmo alívio de dores. Psicologicamente, a

pessoa com visão positiva acaba por acreditar mais em suas habilidades, lidar melhor com o

estresse e produzir comportamentos mais saudáveis. 

Por isso, a Progepe preparou algumas dicas para te ajudar a aumentar a frequência dos

pensamentos positivos e, assim, passar por esse período de forma menos pesada e dolorosa. 

Confira o texto completo aqui.

http://www.uff.br/?q=gestao-de-riscos-0
http://www.uff.br/?q=dicas-para-manter-o-pensamento-positivo-em-tempos-de-pandemia


Atenção docente! A Edufff em conjunto com a Reitoria está lançando o edital "Coleção Biblioteca

Básica UFF", com o objetivo de disponibilizar aos alunos de graduação obras de qualidade

acadêmica gratuitamente e em formato digital (e-book). Para participar, o docente deve possuir

título de doutor, e enviar a sua proposta para editaiseduff@gmail.com até o dia 20 de dezembro.

Confira o edital completo e mais informações aqui.

Liberação do uso de assinatura digital para envio remoto das Avaliações de Desempenho

Esclarecimentos sobre a atualização do registro de frequência e códigos de afastamento

por trabalho remoto

Nova edição Verinotio–Revista on-line de Filosofia e Ciências Humanas vinculada ao

Serviço Social da UFF Rio das Ostras

https://bit.ly/2WmvUuO%20


Centro Acadêmico de Enfermagem UFF Rio das Ostras realiza pesquisa para saber

situação dos alunos diante da Covid 19

Disponíveis os resultados dos Editais de Bolsa de Extensão: Ações Novas, Renovadas e

PIBEX

“Vamos vencer o coronavírus”: um zine para gerar diálogo e enfrentar o medo!

UFF lança mais um Edital integrado entre Pró-Reitorias para apoio à atividades ligadas ao

enfrentamento da Pandemia

PROAD divulga novas Licitações para enfrentamento ao Covid-19

Museus e patrimônios em tempos de pandemia é o tema do 12º Encontro Online do Ciclo de

debates Artes, diversidade cultural e educação

| Dia 17/07 - 15:00

Metrópole Online: Centro de Artes UFF promove sua primeira peça teatral via Instagram

| Dia 17/07 e 18/07 - 20:00

Mercado financeiro e a pandemia: turbulências e desafios

| Dia 21/07 - 20:00 até 21:00

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://uff.br/?q=events/museus-e-patrimonios-em-tempos-de-pandemia-e-o-tema-do-12o-encontro-online-do-ciclo-de-0
http://www.uff.br/?q=events/centro-de-artes-uff-promove-sua-primeira-peca-teatral-instagram
http://uff.br/?q=events/mercado-financeiro-e-pandemia-turbulencias-e-desafios
http://www.uff.br/?q=eventos
https://somosfec.org.br/campanha-de-doacao-para-o-combate-ao-covid-19/


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
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