
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

COORDENAÇÃO DE APOIO ACADÊMICO 
 
 

 

Edital   N°  01/2015 – PROAES/IC 

Dispõe sobre o CURSO DE INFORMÁTICA, que visa a oferecer aos estudantes 

de graduação e servidores da UFF uma oportunidade de aprendizagem no 

contexto das novas tecnologias de informação e comunicação.    

 

A UFF torna público o edital para seleção de candidatos aos cursos de informática básica e tecnologias 

de informação e comunicação na edição 1/2015 para  alunos de graduação da UFF, por meio da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) e do Instituto de Computação (IC) de Niterói. 

 

  1. OBJETIVOS   

I. Possibilitar aos alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal Fluminense a oportunidade 

de aprendizagem no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação de modo a contribuir 

com  seu processo de formação;  

II. Promover a mobilização de recursos da tecnologia digital possibilitando a construção do conhecimento 

pela integração entre o estudante graduando da computação, os estudantes graduandos de cursos 

diversos e os professores orientadores. 

 

2. INFORMAÇÕES DO CURSO   

Serão oferecidos tópicos independentes para a utilização de  ferramentas de Tecnologia de Informação e 

Comunicação: editores de textos, computação na nuvem, modelos de apresentação e uso de planilhas.  

Os inscritos receberão certificados de participação para cada tópico. 

 

 



Localidades, vagas e horários: 

Campus Horário das aulas 
No. de 

vagas 
Local de realização do curso 

Angra dos Reis 

 

3as feiras das 15h às 18h 

16 
Laboratório de Informatica do Instituto de Educação de Angra dos 
Reis (IEAR-UFF) - Avenida do Trabalhador, 179 - Jacuecanga - 

Angra dos Reis, RJ - tel.: (24) 33651642 
 

Niterói 5as feiras das 18h às 22h 30 

Laboratório do Curso de Ciência da Computação (LCC). Instituto de 

Computação - Rua Passo da Pátria, 156, Bloco E, 3º andar, São 

Domingos - Niterói - RJ Campus da Praia Vermelha 

Santo Antonio de 

Pádua 
3as feiras das 14h às 18h 

 

20 

LECOM – Laboratório de Ensino de Computação 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

Rua João Jazbick, s/n° 

Santo Antônio de Pádua / RJ 

Volta Redonda 

(Campus Aterrado 

– ICHS e ICEX) 
sábados, de 8 as 12hs 

30 

Laboratório de Informática 107B – Campus Aterrado - Rua 

Desembargador Ellis Hermydio, 783, Bloco B, Aterrado – Volta 

Redonda - Tel:24 3076 8888 

Volta Redonda 

(Campus 

Engenharia) 

de 8 as 12hs 60 

Laboratórios de Informática I e II, térreo do Predio Edil Patury 

Monteiro da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta 

Redonda. 

 

Programação dos tópicos:  

Tópico Datas 

Niterói 

Datas 

Angra 

dos 

Reis 

Datas 

Santo 

Antonio 

de  

Pádua 

Datas 

ICEX/ICHS 

(Volta 

Redonda) 

Datas 

Engenharia 

(Volta 

Redonda) 

 

Tema 

 

Conteúdo 

1 

 

14/05 

 

12/05 

 

19/05 

 

16/05 

 

16/05 

Editores de Texto - 

Mais que apenas 

Word 

-Conhecendo outros editores 

-Regras da ABNT e padrões 

-Formatando um texto 

-Formatando trabalhos acadêmicos 

com o LibreOffice. 

2 

 

28/05 

 

26/05 

 

26/05 

 

30/05 

 

30/05 

Computação nas 

Nuvens - O gigante 

Google e o Google 

Drive 

-O que é Computação na Nuvem ? 

-Aplicativos Google para o dia-a-dia 

-Salve seus arquivos com 

segurança - cloud computing 

-Compartilhe documentos online - 

facilite trabalhos acadêmicos 

3 

 

11/06 

 

09/06 

 

02/06 

 

13/06 

 

13/06 

Apresentações - 

Como ser 

seriamente 

descontraído 

-Apresentando Prezi vs. Power Point 

-Sem texto e ainda eficaz 

-Impress - uma eficiente ferramenta 

 

4 

 

18/06 

 

16/06 

 

09/06 

 

20/06 

 

27/06 

Planilhas - 

Desmistificando as 

planilhas 

-Criando gráficos eficientes 

-Aprendendo fórmulas  

-Trabalhando com operações entre 

planilhas 

 



3. VAGAS   

- Em cada turma 50% das vagas serão reservadas para os alunos que participam de programas de 

assistência estudantil da Proaes; 

- Vagas não preenchidas por estudantes de assistência estudantil serão destinadas aos demais 

estudantes. 

 

4. CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  

I. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da Universidade Federal Fluminense; 

II. Não estar inadimplente junto ao SDC, referente à devolução de livros das Bibliotecas da UFF ou 

junto a qualquer outro órgão da UFF, referente à prestação de contas ou devolução de recursos 

públicos indevidamente recebidos, até que seja comprovada a resolução da pendência. 

 

5. INSCRIÇÃO   

- O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível em www.proaes.uff.br; 

- A inscrições são independentes e se encerram às 48 horas antes do dia de cada tópico. 

 

6. SELEÇÃO    

A seleção dos candidatos será realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) e levará 

em conta a participação em Programas de Assistência Estudantil da Proaes e a ordem de chegada das 

inscrições.  

 

7. DIVUGAÇÃO DOS SELECIONADOS   

A lista dos candidatos selecionados será divulgada em www.proaes.uff.br , após o encerramento da 

inscrição em cada tópico. 

http://www.proaes.uff.br/
http://www.proaes.uff.br/

