SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL PARA ATIVIDADES NA AGENDA ACADÊMICA UFF/SNCT 2019

A Universidade Federal Fluminense e o Comitê Gestor da Agenda Acadêmica UFF,
articulada com as Pró-Reitorias, Unidades de Ensino, seus Órgãos e Setores, tornam público
o Edital da AGENDA ACADÊMICA UFF/SNCT 2019, a ser realizada entre os dias 21 e 27
de outubro de 2019.

A AGENDA ACADÊMICA UFF/SNCT é um evento que ocorre anualmente e tem
como principal objetivo estimular a interação e a articulação entre as diversas áreas do
conhecimento, com a apresentação da produção acadêmica desenvolvida na Universidade
Federal Fluminense nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão, buscando promover a
integração entre os saberes acadêmicos desenvolvidos na Universidade e a sociedade por
meio de atividades abertas ao público, bem como pelo intercâmbio de informações com
outras instituições. A AGENDA ACADÊMICA UFF/SNCT 2019 integra a 16ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), tendo como Tema “Bioeconomia: Diversidade e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.
1 – OBJETIVOS
- Mobilizar docentes, discentes e técnico-administrativos, visando ampliar a participação da
comunidade interna, nas atividades desenvolvidas durante a Agenda Acadêmica.
- Promover a aproximação entre a Universidade e o público em geral, tornando acessíveis os
resultados das pesquisas e trabalhos realizados na Universidade.
- Estabelecer um mecanismo de mobilização da comunidade interna e externa em torno do
tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

2 – DA COORDENAÇÃO:
A coordenação da AGENDA ACADÊMICA UFF/SNCT 2019 será composta pelos
Comitês Gestor e Científico.
2.1 – O Comitê gestor será composto por representantes da administração central e será
responsável pelo gerenciamento da Agenda nas fases de planejamento, definição de Edital,
definição da programação, agendamento do espaço físico para a realização das atividades da
Agenda Acadêmica da UFF, recursos financeiros (quando houver), coordenação da
distribuição do material das atividades, coordenação das cerimônias decorrentes da
programação e demais atividades que se fizerem necessárias para a realização do Evento.
2.2 – O Comitê Científico será composto por representantes das Unidades de Ensino
indicadas por seus diretores e será responsável pelo contato com o Comitê Gestor, pela
coordenação, planejamento e realização do evento em sua unidade, a fim de promover: a
divulgação deste Edital; gerenciamento do cadastramento das inscrições das atividades que
serão realizadas, bem como das inscrições dos participantes nas atividades, que terão editais
específicos das pró-reitorias responsáveis; distribuição do material para a realização do
evento, assim como a coordenação da realização do Evento em sua Unidade.
3 – DAS INSCRIÇÕES:

3.1 - ATIVIDADES: Todas as atividades deverão ser inscritas através do site
www.agendaacademica.uff.br, na área “Administração” acessada na opção “ADMIN”.
O acesso administrativo deverá ser solicitado via e-mail da Agenda Acadêmica
agendaacademica@id.uff.br com o Assunto “Acesso administrativo para Agenda
acadêmica 2019”.

3.2 - PARTICIPANTES: As inscrições dos participantes ocorrerão por meio do site da
Agenda Acadêmica no endereço: http://www.agendaacademica.uff.br/atividades que
centralizará todas as informações das atividades realizadas no evento.
4 – CRONOGRAMA:
4.1 – Período de inscrição de atividades: de 22/07 a 08/09/2019.
4.2 – Inscrições de participantes: de 09/09/2019 a 21/10/2019.

4.3 – Realização da Agenda Acadêmica: de 21/10 a 27/10/2019.
4.4 - Encerramento: 26/10/2019.
4.5 - Liberação dos certificados on-line pelos coordenadores: de 27/10 a 10/11/2019.
4.6 – Disponibilização dos certificados para os participantes: 11/11/2019.
5 – DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:
5.1. - Solenidade de Abertura – será realizada na Grande Cúpula do Caminho Niemeyer,
Rua Doze, s/nº - Niterói – RJ (Próximo ao Terminal Rodoviário – Centro) dia 20 de outubro
de 2019, às 18h.
5.2 - Solenidade de Encerramento – será de responsabilidade de cada Pró-Reitoria e
ocorrerá no dia 25 de outubro de 2019, com às respectivas premiações.
5.2.1 - O Encerramento Geral da Agenda Acadêmica UFF/SNCT 2019 será no dia 26 de
outubro de 2019 durante a realização do Evento UFF NAS PRAÇAS, que ocorrerá na Praça
Getúlio Vargas, Icaraí – Niterói/RJ. Os interessados em participar desta atividade deverão
realizar inscrição no site: http://www.agendaacademica.uff.br/atividades/
5.2 – REALIZAÇÃO:
5.2.1 – Niterói: Campus do Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói RJ, 24210-200.

5.2.2 - Unidades fora da sede: As atividades da Agenda Acadêmica poderão ocorrer nas
próprias Unidades ou concentradas em Campi adjacentes.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1- Este Edital tem validade durante o período de realização da “AGENDA ACADÊMICAUFF”/2019 - SNCT.

6.2- É de responsabilidade dos coordenadores, docentes, técnicos e demais participantes do
evento a leitura deste Edital para conhecimento dos critérios estipulados para a realização da
Agenda Acadêmica 2019.
6.3 - Informações na Reitoria da UFF, Rua Miguel de Frias, nº 9, 7º andar – Icaraí –
Niterói/RJ, CEP 24.220-900, pelo e-mail: agendaacademica@id.uff.br e pelo site:
www.agendaacademica.uff.br

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Comitê Gestor, depois de ouvir o
Comitê Científico.

Niterói, 20 de julho de 2019.

Prof.ª GERALDA FREIRE MARQUES
Coordenadora da Agenda Acadêmica 2019/SNCT.

