
O desenvolvimento de vocês, servidores, é essencial para o

crescimento da nossa universidade, e por isso a Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas (Progepe) já disponibilizou a edição de 2019

do Plano Anual de Capacitação (PAC). O PAC, que você pode

acessar clicando aqui, tem como finalidade 'auxiliar o

desenvolvimento de competências fundamentais ao corpo docente e técnico-administrativo da

Universidade Federal Fluminense, de modo a promover ações voltadas para a educação

permanente a fim de alcançar a excelência e a melhoria da qualidade dos serviços ofertados à

sociedade e ao desenvolvimento dos servidores'.
 

 

As atividades são planejadas anualmente a partir de demandas internas e ofertadas nas

modalidades presencial, semipresencial e a distância (EAD). Inclusive, a última modalidade busca

ofertar uma quantidade maior de cursos de capacitação e qualificação, e tem como foco

principalmente as unidades do interior do Estado. Até o momento, o PAC ofertará 20 cursos,

sendo alguns deles: Curso de Iniciação ao Serviço Público, Programa de Formação para Gestor,

Direito Administrativo, Curso de Capacitação do SEI para o público geral e Análise e melhoria de

processos. Algumas áreas de atuação ou projetos são voltados para públicos ou carreiras

específicas, enquanto outras buscam atender diferentes esferas da UFF. As ações de capacitação

abrangem cursos de educação formal e não formal, de curta ou média duração, oficinas,

workshops, palestras e eventos. 
 

 

Para os servidores que desejam ingressar no ensino de pós-graduação stricto sensu, serão

disponibilizadas vagas de educação formal em cursos de mestrado e doutorado através do

Programa de Qualificação Institucional (PQI/UFF), possibilitando assim a formação de mestres e

doutores do quadro próprio da instituição. Além disso, estão contidas no PAC uma relação de

Ações e Serviços de Desenvolvimento Profissional que têm como objetivo prover auxílio financeiro

aos servidores que buscarem os cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Por exemplo, o

Programa de Qualificação da UFF (PQUFF) fornece auxílio financeiro, através da concessão de

valor mensal, aos servidores técnico-administrativos em educação do quadro ativo que estejam

matriculados em cursos de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnológico) ou de pós-

graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

 

Já está por dentro do Plano Anual de Capacitação da UFF? 
 

http://www.uff.br/sites/default/files/informes/pac.uff_2019.pdf


Você também pode se beneficiar com os cursos de pós-graduação da UFF que oferecem turmas

pagas, Lato Sensu ou Stricto Sensu (mestrado profissional), pois estes reservam 10% de vagas

com gratuidade a servidores da UFF, desde que aprovados e classificados no processo seletivo.

Os servidores podem inclusive receber auxílio através do Apoio a Iniciativa de Capacitação (AIC)

que busca custear despesas envolvidas em ações de capacitação quando estas envolvem custos

com inscrição, hospedagem e/ou passagens para seu deslocamento. O pedido de apoio é

realizado via abertura de processo pelo servidor interessado.
 

 

O aperfeiçoamento dos nossos servidores é essencial para a oferta de melhores serviços aos

cidadãos que fazem uso dos serviços públicos da UFF. Por isso, se você ficou interessado em

alguma dessas possibilidade, entre em contato com a EGGP (Escola de Governança em Gestão

Pública) através do e-mail escola.uff@gmail.com ou nos ramais 5315, 5316 e 5317. A

Progepe também está disponível para orientações através do e-mail secretaria.progepe@id.uff.br

ou no ramal 5329.

Confira a notícia em destaque no site da UFF!
Do criador à criação: conheça o percurso de invenções patenteadas na UFF

que transformam a sociedade

A UFF e o Centro de Memória Fluminense da Superintendência de Documentação (SDC/UFF)

convidam para a palestra e lançamento do livro "Rio de Janeiro: 100 anos de habitação popular" |

Livro aborda passo a passo das rotinas de pediatria

UFF participa da 8ª edição do Green Rio Brasil
 

Construção da intimidade no documentário é tema de livro da Eduff

2º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento Institucional: 06/06/2019

Tem processo novo no SEI

UFF convida para o lançamento do livro " Rio de Janeiro : 100 anos de habitação popular"

PROGRAD divulga Edital de Seleção para tutor (a) PET HISTÓRIA

UFF nas Praças ganha os espaços públicos e entusiasma a população de Niterói

Curso de Noções Gerais sobre o SEI

Egresso da UFF ganha prêmio de startups na Suécia
 

Prograd realizará Workshop com o tema “Evasão, retenção e políticas de permanência na UFF

para Coordenadores de curso

Audiência Pública sobre a jornada de trabalho do servidor técnico-administrativo da UFF

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/29-05-2019/do-criador-criacao-conheca-o-percurso-de-invencoes-patenteadas-na-uff-que
http://www.uff.br/?q=events/uff-convida-para-o-lancamento-do-livro-rio-de-janeiro-100-anos-de-habitacao-popular
http://www.uff.br/?q=informativos


Dia 31 de maio, das 17h às 19h, na Biblioteca Central do Gragoatá

A próxima edição do UFF nas Praças: Macaé em Ação contará com rodas de conversa,

apresentação de projetos e atividades culturais | Dia 30 de maio, a partir das 14h, no calçadão da

Avenida Rui Barbosa

A professora San Romanelli Assumpção (IESP/UERJ) vai discorrer em sua palestra 

"Legitimidade Política e Direito à Segurança Pessoal" | Dia 03 de junho, de 18h às 20h, no

miniauditório da Ciência Política, no Campus do Gragoatá

 

Acesse aqui todos os eventos

Amanhã, dia 31 de maio, é o Dia Mundial de Luta contra o

Tabaco. Profissionais de saúde da UFF estão convidados

a participar da ação que acontece no hall de entrada e na

recepção do ambulatório do Hospital Universitário Antonio

Pedro (HUAP). A atividade está sendo organizada pelo

Programa de Controle e Tratamento de Tabagismo do

HUAP. 
 

Música | Letrux
31 de maio, às 20h

A escritora, cantora, compositora, poeta e atriz Letícia Novaes é um

dos nomes de maior destaque no cenário da música independente

contemporânea. Inspiradas em suas muitas musas, Letícia criou a

persona Letrux para contar a história de uma desastrosa saga

romântica, repercutindo observações pessoais, e os anseios

causados pelo grande retrocesso reacionário que vem eclipsando o

planeta. Aliás, Letícia é bastante intuitiva e exercita seu lado místico,

sobretudo os estudos de astrologia, habilidade que desenvolve há

tempos. Nessa entrega, há altas doses de disco music e new age, e

a turnê de EM NOITE DE CLIMÃO vem lotando os teatros e festivais

por onde passa, com apresentações catárticas em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife,

Porto Alegre e no Rio de Janeiro, onde tudo começou.
 

 

Teatro da UFF
 

Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói
 

Ingressos: R$ 50 | R$ 25 (meia)
 

Classificação 14 anos

http://www.uff.br/?q=events/uff-nas-pracas-macae-em-acao
http://www.uff.br/?q=events/legitimidade-politica-e-direito-seguranca-pessoal
http://www.uff.br/?q=events/legitimidade-politica-e-direito-seguranca-pessoal
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/letrux/


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

                

http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

