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20 anos do projeto
trote cultural
Em 2001, a Universidade
Federal Fluminense assumiu
oficialmente uma ação para
mudar o perfil do trote
universitário e implantou o
Projeto Trote Cultural UFF!
O projeto, que agora completa 20 anos, tem como
objetivo receber os novos universitários e inseri-los no
cenário acadêmico através da realização de atividades
socioculturais,
voluntárias
e
educacionais,
promovendo a integração entre calouros e veteranos
no início de cada semestre.
A equipe organizadora do Trote Cultural auxilia e apoia
as ações inscritas por meio da disponibilização de
materiais de papelaria, escritório, gráficos, além de
camisas, copos e blocos do projeto e uma ampla
divulgação.
Trote Cultural UFF
@troteculturaluff
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É
a
instância
administrativa
da
Universidade
Federal
Fluminense
responsável pela implantação e pelo
acompanhamento das políticas de ensino
de graduação nas modalidades presencial
e à distância.
A
PROGRAD
é
responsável
pelo
acompanhamento
de
processos
relacionados ao vínculo, ao registro
acadêmico e à gestão da vida escolar do
estudante,
desde
o
seu
ingresso
(matrícula) até a sua formatura (colação
de grau), passando pela expedição de
declarações, certidões, Histórico Escolar,
Estágios, Monitorias, Tutorias, Diploma de
Curso de Graduação, dentre outros
assuntos.

SOBRE A UFF
60 ANOS DA UFF EM 2020
No dia 18 de Dezembro de 2020 a
Universidade Federal Fluminense
completou 60 anos.

MUNICÍPIOS ONDE A UFF ESTÁ
INSERIDA
Angra dos Reis
Cachoeiras de Macacu
Campos dos Goytacazes Iguaba Grande
Macaé
Niterói
Nova Friburgo
Rio das Ostras Santo Antônio de Pádua
Volta Redonda Petrópolis Oriximiná - PA

CENTRO DE ARTES DA UFF
Possui teatro e cinema a valores acessíveis,
além de outras atividades culturais, sendo
assim o mais completo centro cultural de
Niterói. Acesse www.centrodeartes.uff.br/

SOBRE A UFF
REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS
Todo curso tem uma ou mais
representações estudantis
Veja todas clicando aqui: Associações
Estudantis

131 CURSOS OFERTADOS
Sendo eles 125 presenciais e 8 na
modalidade a distancia.

MAIS DE 55 MIL ALUNOS VINCULADOS
Atualmente, a UFF tem mais de 40 mil alunos ativos
em cursos presenciais e mais de 15 mil nos cursos a
distância (Consórcio CEDERJ)
+INFORMAÇÕES

APOIO DIGITAL E E-BOOKS GRATUITOS
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFF
Pesquise e encontre diversos títulos de
produção técnico-científica da UFF
https://app.uff.br/riuff

E-BOOKS GRATUITOS
A Editora da UFF disponibilizou
diversos títulos para download
https://bit.ly/2Ch0uiE

E-BOOKS E PERIÓDICOS DISPONÍVEIS- PERGAMUM
Sistema das Bibliotecas da UFF, com e-books e
periódicos disponíveis para consulta
https://bit.ly/3eHXSHt

BASES DE DADOS DE PERIÓDICOS,
E-BOOKS, TESES E DISSERTAÇÕES
Procurando produção acadêmica?
Veja neste link!
https://bit.ly/398prbK

Dicas de Ensino Remoto *
PLANEJAMENTO DE ESTUDOS
Comece consultando seu Programa de Disciplina.
Procure seus veteranos, pergunte sobre os
professores, as avaliações e como são as aulas.
Conheça as regras do Ensino Remoto! No site da UFF
existe uma seção especial sobre o assunto.
https://bit.ly/3vRjEB9
ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS DAS DISCIPLINAS
Utilize o Excel! Crie uma agenda, um planner ou um
calendário que possa te ajudar a visualizar suas tarefas!
Anote todas as avaliações e leituras que precisa fazer!
Utilize o Notion! Ele é uma plataforma gratuita para
organização de rotina e conteúdos. Os layouts
disponíveis são editáveis e permitem fácil integração
com outros sites e diferentes arquivos. O visual é
prático, criativo, você pode organizar todas as suas
tarefas!
Ele também disponibiliza um calendário onde você
pode a grade de horários do curso, datas para entrega
de trabalhos e outros compromissos.
Através desse link poderá aprender a utiliza-lo
https://bit.ly/3h4tw5s
E nesse link conhecer as suas ferramentas disponíveis
https://bit.ly/3d9o9kd

Dicas de Ensino Remoto *
AS AULAS
Peça aos professores que gravem as aulas.
Desta forma você pode assistir outras vezes!
Faça anotações! O Google Docs é outra
ferramenta que pode te ajudar nisso e você
pode destacar as informações que
considerar importante, além de poder inserir
materiais de referência posteriormente.
GOOGLE DRIVE
Uma ferramenta de organização bastante eficaz!
O Goole Drive pode ser utilizado no celular e no
computador e a grande facilidade é a sincronização
do conteúdo em todos os equipamentos.
O Adobe Reader permite que você possa abrir os
arquivos em PDF e editar, fazer comentários e
marcações, salvando diretamente no Drive.
O GOOGLE CLASSROOM
É a plataforma que a UFF utiliza para o Ensino
Remoto. Nela você tem acesso ao link para o
Google Meet, onde acontecem as aulas
síncronas, e também tem acesso às atividades,
textos e informações que os professores
enviam.
Está plataforma pode ser utilizada no celular ou
computador.
Aprenda a usar no celular

https://bit.ly/2UvnkvA

Aprenda a usar no computador

https://bit.ly/3gPOx4L

saúde do estudante
ACOLHIMENTO E ESCUTA PSICOLÓGICA
O serviço prevê atendimento pontual, voltado para
auxiliar o estudante a vivenciar da melhor forma
possível questões emocionais que tenham surgido nesse
período.
https://bit.ly/32BjNh9
CARTILHA DE SAÚDE MENTAL SOBRE OS CUIDADOS
COTIDIANOS DURANTE A QUARENTENA
Dicas, Rede de Atendimento Online, cursos e
videoaulas online gratuitos, filmes gratuitos online,
e-books gratuitos para download
https://bit.ly/3hc2N5d
AMBULATÓRIO CLÍNICO DO SERVIÇO
DE PSICOLOGIA APLICADA
https://bit.ly/2ZqQdbt
AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
https://bit.ly/2NgETMz
PROJETO SAÚDE E BEM-ESTAR NA GRADUAÇÃO DA UFF
Promoção de rodas de conversa online sobre saúde para
os estudantes.

@sabegra.uff

APOIO AOS ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA
BOLSA DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
Apoio financeiro mensal aos estudantes que
apresentem deficiência motora, sensorial ou
múltipla, matriculados em cursos de graduação
presencial. Auxilia nas despesas referentes ao
deslocamento, aquisição de instrumentos pessoais
indispensáveis e de apoio aos estudos.
https://bit.ly/32K26wb
DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
SENSIBILIZA UFF
Setor responsável pelo planejamento e
execução das ações de inclusão e
acessibilidade na área da graduação

http://sensibiliza.uff.br/tag/inclusao/

COMISSÃO PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA UFF
Vale a pena conferir a rede de apoio e o
site também possui um canal direto e
específico com a comissão
http://uffacessivel.sites.uff.br/

Assédio? Sim, ainda existe!
Saiba como agir! *
É possível que práticas de
assédio estejam presentes no
ambiente universitário,
mesmo na modalidade de
ensino remoto. Comentários e
brincadeiras inconvenientes e
outras situações mais graves,
como proximidade física
indesejada, se configuram
como assédio.
Muitas vezes, estudantes se calam diante
dessas investidas por medo do que isso possa
impactar em sua vida acadêmica, porém é
necessário denunciar! Em um primeiro
momento, procurar a sua representação
estudantil é o primeiro passo para ser acolhido
e orientado em como realizar a denúncia.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Ouvidoria UFF
Delegacia de Atendimento à Mulher
Avenida Amaral Peixoto, 577 – 3º andar
(21) 2717-0558 / (21) 2717-0726 / (21) 27170900 / (21) 2717-0793

https://falabr.cgu.gov.br
Vara da Violência Doméstica e Familiar
(21) 2716-4562 / (21) 2717-4563

Centro de Referência de Atendimento à Mulher Coordenadoria de Políticas para as
(21) 2719-3047 / (21) 2620-1993 / (21) 2620- Mulheres
6638
(21) 2719-3047 / (21) 2620-1993 / (21)
2620-6638
Ministério Público do Estado
(21) 2171-2167
Disque Denúncia
180

sistema acadêmico uff
Ainda não acessou o
Sistema Acadêmico da UFF?
Confere aqui o passo a passo!
1- ACESSE O PORTAL IDUFF

https://app.uff.br/iduff/

2 - CLIQUE EM ATIVAR CONTA OU
RECUPERAR SENHA
3 - INFORME O SEU CPF NO LOCAL INDICADO E PROSSIGA

A ativação da conta no Sistema
Acadêmico possibilitará, ainda, o acesso
às suas informações de registro
acadêmico, a realização da inscrição
online em disciplinas e a geração de
declarações de vínculo e de histórico
escolar parcial.

uffmail
Que tal ter um e-mail institucional com espaço
ilimitado? E se vier junto com um Drive que permite a
criação de documentos, planilhas, formulários etc?
Tudo online, seguro, ilimitado e em um ambiente
exclusivo para a comunidade UFF. Este é o UFFMail.
Essa é mais uma oportunidade para receber os
comunicados oficiais da universidade, inclusive o
informativo eletrônico direcionado só para
estudantes, o Se Liga na UFF.
1- ACESSE O PORTAL IDUFF

https://app.uff.br/iduff/

2 - FAÇA LOGIN COM CPF E SENHA
DO PORTAL IDUFF
3 - PROCURE O LINK “CRIAR UFFMAIL”
4 - ACEITE OS TERMOS DE USO
5 - ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES DE LOGIN
OFERECIDAS. CLIQUE EM SALVAR
*O acesso é feito pela página do Gmail
*A senha para login será a mesma utilizada no Portal idUFF.
Caso tenha dificuldade na criação do UFFMail, entre em contato
com atendimento@id.uff.br .

REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Aqui você encontra as principais regras de
organização dos cursos de graduação para a sua
conduta como estudante da UFF
www.uff.br/node/3069

QUER INFORMAÇÕES SOBRE OS CURRÍCULOS DOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO, SOBRE AS EMENTAS E O QUADRO DE
HORÁRIOS DAS DISCIPLINAS DA UFF?
www.uff.br/?q=node/11303

CONFIRA AQUI O
CALENDÁRIO ESCOLAR E
ADMINISTRATIVO DA UFF:

www.uff.br/?q=calendarios

COORDENAÇÃO
CONHEÇA A COORDENAÇÃO
DO SEU CURSO!

CURSOS COM SEDE NITERÓI
HTTPS://BIT.LY/3XME44X

CURSOS COM SEDE NO INTERIOR
HTTPS://BIT.LY/3XJHFJK

sobre a sua matrícula
Fui convocado para o serviço militar
obrigatório. E agora?
Basta solicitar formalmente o
trancamento da sua matrícula!

Como trancar minha matrícula?
Basta fazer uma solicitação formal
dirigida à Coordenação do seu Curso.

Como mudar de curso ou localidade na UFF?
É necessário concorrer a a uma vaga no
processo seletivo TRM (transferência,
reingresso, mudança de curso e mudança
de localidade).
Saiba mais em: www.coseac.uff.br

TEM PROBLEMAS DE SAÚDE QUE TE
IMPEDEM DE FREQUENTAR AS AULAS?
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VIM DE OUTRA UNIVERSIDADE E GOSTARIA
DE CORTAR MATÉRIAS! E AGORA?

Acesse http://www.uff.br/?
q=processo/dispensa-de-disciplinas
e obtenha as orientações para
solicitar a dispensa de disciplinas
cursadas em outra universidade.

NA UFF TEM ESTÁGIO INTERNO?
Sim! Os alunos podem fazer estágio nos diversos
setores da UFF e o processo seletivo é divulgado
pelos próprios setores no período determinado em
edital geral. Fique ligado!
www.uff.br/node/4989

E SOBRE ESTÁGIO EXTERNO?
Aí já depende do convênio específico entre a
UFF e a instituição que oferece a vaga. O termo
de compromisso (contrato) do aluno deve ser
assinado pelo coordenador do curso.
TEM PROGRAMA DE MONITORIA NA UFF?
Tem sim! Fique atento aos editais e informações
disponíveis no Sistema de Monitoria!
app.uff.br/monitoria/

ONDE ENCONTRO INFORMAÇÕES
SOBRE O PROGRAMA DE TUTORIA?
https://bit.ly/2FagBPR

E SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS?
A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAES) é responsável
pelas bolsas e auxílios destinados
aos estudantes de graduação.
https://bit.ly/3qLJC7H

DÚVIDAS?

a PROGRAD Te ajuda!
VOCÊ SABIA QUE A PŔO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
POSSUI UM FAQ E UMA RELAÇÃO COMPLETA DOS
SERVIÇOS OFERECIDOS QUE RESPONDE DIVERSAS
DÚVIDAS COMUNS ENTRE OS ALUNOS?

DOCUMENTOS IMPORTANTES
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS
MOBILIDADE EAD – CEDERJ
INICIAÇÃO TECOLÓGICA (PIBITI/PIBINOVA)
PREMIAÇÕES ACADÊMICAS
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC)
PARA CONFERIR OUTROS SERVIÇOS E
DÚVIDAS FREQUENTES, ACESSE:

HTTP://WWW.UFF.BR/GRUPO/GRADUACAO
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