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Plataforma Moodle registra

Prograd abre inscrições

crescimento positivo entre

para eventos de inovação

alunos da

UFF durante 2020

pedagógica

02/02/21

25/02/21

A Pró-Reitoria de Graduação
divulgou os números que
mostram como o uso da
Plataforma Moodle cresceu
positivamente durante o
ano de 2020, contribuindo
para a melhoria do ensino na
Universidade.

universitários

A iniciativa, além de valorizar
a atuação dos professores,
principalmente neste novo
cenário em que o ensino
remoto se tornou tão
necessário e demandou um
esforço conjunto de toda
a comunidade acadêmica,
também busca incentivar
a inovação pedagógica e a
formação crítica e reflexiva
diante das mudanças
curriculares, flexibilização dos
currículos e das novas formas
do percurso acadêmico.

09/02/21

https://bit.ly/3mhUOZ9

https://bit.ly/32hqd7j

PROAES lança pesquisa
sobre COVID-19 e os efeitos
da pandemia nos estudantes

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis lançou uma
pesquisa que trata sobre
os efeitos da Covid-19 nos
estudantes de graduação da
UFF.
https://bit.ly/3mkF1ca

https://bit.ly/32eLH4H

PROAES divulga vagas para

Inscrição em disciplinas de
ingressantes e inserção
no ambiente acadêmico

de 2020.1, que, em sua
maioria, já haviam tido a
oportunidade de comparecer
à Universidade e participar da
etapa presencial da matrícula
e da inscrição em disciplinas,
os novos estudantes de
2020.2 tiveram todos os
procedimentos de matrícula
realizados de forma on-line,
e, em tese, não passaram por
todo o movimento importante
de conhecer o ambiente
universitário e as estruturas
que o compõem. Hoje, a UFF
se mantém viva e ativa nos
lares e espaços dos seus
servidores e estudantes.

-

informações e dados

01/03/21
Diferente dos ingressantes

escuta psicológica

02/03/21
A Divisão de Atenção à Saúde
do Estudante, vinculada
à Coordenação de Apoio
Social e à Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, em

Prograd divulga material didático para
docentes em e-book exclusivo
03/02/21
“Estratégias Didáticas e Ferramentas
Digitais para a Educação On-line” foi
elaborado pela professora Cintia Rabello a
partir de um hyperdoc construído ao longo
do curso “Educação on-line: tecnologias
digitais e estratégias”, oferecido pela Escola
de Governança e Gestão Pública - EGGP/
UFF.
Capa do e-book de Cintia Rabello (reprodução)

https://bit.ly/3pmwW93
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UFF realiza trocas de
chromebooks e contempla
mais de

700 estudantes

12/03/21
No primeiro momento da
pandemia, a UFF alugou

seu compromisso ético e
alinhada com sua missão de
promover saúde, oferece aos
alunos de graduação escuta
psicológica para acolhimento
de questões relacionadas ao
isolamento vivido nos últimos
meses.
https://bit.ly/3pcn8Ov

Guia UFF Acessível:
ensino, documentos e mídias
acessíveis

04/03/21
O guia reúne informações e
orientações com o objetivo
de tornar as aulas (remotas
e presenciais), bem como os
documentos produzidos na
Universidade, mais inclusivos
e acessíveis, visando a uma
comunicação inclusiva e de
mais amplo alcance possível.
https://bit.ly/3H6e9or
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Estudantes recebem Chromebooks da UFF (Foto: Divulgação)

alguns aparelhos das
marcas Lenovo e Samsung
para atender a demanda
do Interior e logo depois
foi realizada a compra dos
chromebooks das marcas

Acer e Samsung. Mais de 700
alunos foram contemplados
e tiveram a oportunidade de
cursar o semestre de 2020.1
e, neste momento, de 2020.2.

Prograd realizou mais
de 400 colações de grau

PROAES apresenta

remotas em fevereiro

a motivação nos estudos

26/03/21

07/04/21

A implantação da
colação de grau remota
foi conduzida pela PróReitoria de Graduação, por
meio da sua Assessoria
e do Departamento de
Administração Escolar,
que inclui a Divisão de
Controle de Certificados
e Diplomas e a Divisão de
Registro e Acompanhamento
de Discentes, com o
fundamental apoio e suporte
da Superintendência de
Tecnologia da Informação.
Até 15 de dezembro de 2020,
3.909 estudantes colaram
grau de forma remota.

Trata-se de um material com
dicas que podem ajudar os
estudantes nessa caminhada.

https://bit.ly/3J64rEh

https://bit.ly/3eh42jX

conteúdo sobre como manter

https://bit.ly/3EerZ68

UFF participa de e-book
sobre experiências
inovadoras da educação
superior no

Brasil

27/04/21
O livro é resultado de um
trabalho organizado no
âmbito do COGRAD – Colégio
de Pró-Reitores de Graduação
da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior
(Andifes)
https://bit.ly/3pbFi38
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UFF Ativa realiza ações
forma remota

Cerimonial Colação de Grau
– Ciências Contábeis UFF
Volta Redonda

27/04/21

25/05/21

A Bolsa UFF Ativa é um dos
programas da Pró-reitoria
de Assuntos Estudantis que
tem como objetivo incentivar
a modalidade esportiva de
atletas dentro da instituição.
Inicialmente de forma
autônoma, os coordenadores de
cada modalidade promoveram
as atividades físicas dentro
de casa para os atletas, com
incentivos, sugestões e, em
alguns casos, elaboração de
planilhas, vídeos gravados e
orientações individualizadas.

No dia 21/05/2021, foi
realizada a primeira
cerimônia de colação de grau
virtual do curso de Ciências
Contábeis da UFF, em Volta
Redonda. Por meio de uma
transmissão no YouTube, os
graduados das turmas 2019.2
e 2020.1 receberam a outorga
de bacharéis em Ciências
Contábeis.

https://bit.ly/3J9t3fa

alunos escuta psicológica

com treinadores e atletas de

https://bit.ly/3GUzsci

PROAES disponibiliza aos
26/05/21

UFF divulga Edital de
Programa de Combate
à COVID-19 e apoio à
vacinação para estudantes e
professores da

Enfermagem

17/05/21
A ideia foi promover a
integração academiaserviço por meio de ações de
combate à Covid-19 e apoio à
vacinação, junto à Secretaria
Municipal de Saúde de
Niterói, planejadas de forma
a contribuir com a formação
acadêmica para o Sistema
Único de Saúde (SUS) e
possibilitar a continuidade do
percurso acadêmico por meio
da inserção de estudantes
e docentes nos diferentes
cenários de prática. O
programa visa ainda promover
a integração de docentes e
discentes de Enfermagem por
meio de ações de promoção e
proteção da saúde, prevenção
das doenças e agravos e
atenção integral, sobretudo
no combate à Covid-19.
https://bit.ly/3FfOzwJ

A Divisão de Assistência
à Saúde do Estudante,
vinculada à PROAES, em
seu compromisso ético e
alinhada com a sua missão
de promover saúde, oferece
escuta psicológica na
modalidade atendimento
pontual. Diferente da
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conhecida psicoterapia,
denomina-se aqui
atendimento pontual a escuta
qualificada com duração de
um a três encontros.
https://bit.ly/3EjfPce

PROGRAD discute
ampliação das atividades de
apoio à vacinação em

Niterói

21/06/21
A Pró-Reitora de Graduação,
professora Alexandra
Anastacio, esteve presente
em um encontro que discutiu
a ampliação das atividades
de apoio à vacinação no
município de Niterói como
estratégia de qualificação
para a formação acadêmica
no Sistema Único de Saúde
(SUS). A iniciativa faz parte
de uma parceria entre a UFF
e a Fundação Municipal de
Saúde de Niterói por meio
do Edital do Programa de
Combate à COVID-19 e apoio à
vacinação para estudantes e
professores da Enfermagem.
https://bit.ly/3yMkDFK

Trote Cultural UFF realiza live de boas-vindas com o tema
“Acesso e Permanência: desafios da Pandemia”
18/06/21
O Projeto Trote
Cultural UFF, que
comemorou 20 anos
e é coordenado pela
PROGRAD, vai promover
a aproximação e
integração dos
ingressantes ao
ambiente universitário
em uma live que vai
ao ar no dia 24 deste
mês. O evento oficial
de recepção promete
apresentar aos novos
estudantes a UFF em seus diferentes cenários e frentes de
atuação e lançar a nova edição do guia do estudante.
https://bit.ly/32nkwnX
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Faculdade de Odontologia
testa modelo gradual e
reduzido de aulas presenciais
para disciplina prática

18/08/21

individual e testagem
periódica. A retomada das
atividades presenciais é
essencial para possibilitar a
graduação dos estudantes
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e também beneficia a
população que usufrui dos
serviços de atendimento.
https://bit.ly/3pk5RmT

A Faculdade de Odontologia
iniciou um modelo gradual
de aulas presenciais para
disciplina de atendimento
ambulatorial com alto
índice de retenção. Serão
cerca de 50 estudantes que
seguirão os procedimentos
de biossegurança com
distanciamento social,
material de proteção
Faculdade de Odontologia (Foto: Unitevê)

UFF realiza Semana de
Acolhimento Estudantil
2021.1
22/06/21

(Apoio Emergencial para
Acesso à Internet; Apoio para
Empréstimo Emergencial de
Chromebook e Similares, uma
das medidas para auxiliar
os alunos durante o ensino
remoto).

A PROAES, por meio da
Divisão de Apoio Acadêmico
(DAA), realizou a Semana
https://bit.ly/3ecldTS
de Acolhimento Estudantil
(2021.1) de 14 a 18 de junho
de 2021. O evento de recepção UFF emite e entrega mais de
1570 certificados de pósaos alunos contou com uma
graduação durante o período
programação extensa de
de pandemia de COVID-19
forma virtual e remota.
16/08/21
https://bit.ly/3qaBuyd

UFF contempla mais de
dois mil alunos com o Apoio
Emergencial para Acesso à
Internet
16/08/21
Devido ao momento
pandêmico que estamos
vivendo, a UFF, por meio
da PROAES e com o apoio
do reitor Antônio Cláudio
Lucas da Nóbrega, criou
o Programa Integrado de
Inclusão Digital e Apoio
às Atividades Acadêmicas

A UFF, por meio da PROPPI,
tem mantido a entrega
de certificados de pósgraduação. Desde o início
da pandemia até esse
momento, já foram emitidos
pela Coordenação de PósGraduação Lato Sensu (CPLS)
cerca de 1570 certificados.
Juntas, a Coordenação e
a Secretaria da PROPPI
entregaram aproximadamente
1650 certificados no período
de março de 2020 até agosto
de 2021.
https://bit.ly/32p9VsZ

Medicina Veterinária retoma
aulas práticas híbridas

14/09/21
Ao chegar na Fazenda,
que possui 180 hectares, a
equipe pôde acompanhar as
primeiras aulas realizadas.
Os professores explicaram
que a melhor forma de
retomar essas aulas, que são
fundamentais para a formação
completa dos estudantes, foi
dividir as turmas em grupos de
até dez pessoas.
https://bit.ly/3ecbnS4

(Re) Conecte-se UFF ingressantes 2020.1,
2020.2 e 2021.1
27/09/21
A UFF, por meio da PROGRAD,
divulgou hoje a iniciativa
(Re) Conecte-se UFF, que,
em seu primeiro momento,
busca identificar estudantes
ingressantes de 2020.1,
2020.2 e 2021.1 que tenham
interesse em conhecer mais o
ambiente universitário.
https://bit.ly/3Eev8D5
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Projeto Trote Cultural
UFF divulga formulário de
inscrição para atividades

06/10/21
Neste momento ainda atípico,
mas em transformação, a
equipe do Trote Cultural
acredita que veteranos e
representações estudantis
possam tornar o ingresso dos
seus calouros muito mais
acolhedor e divertido, não
deixando passar em branco
esse marcante momento. A
equipe espera reunir cursos
em diversas atividades
presenciais ou híbridas.
https://bit.ly/3peSzYF

Práticas presenciais do
Curso de Medicina da UFF:
retomada segura, planejada
e avanços na formação
discente

07/10/21
Por meio de uma articulação
da Reitoria, foi constituído
um Grupo de Trabalho
(GT - Saúde) formado
por docentes, diretores,
coordenadores e discentes
dos cursos de graduação

da saúde, cujas discussões,
conduzidas pela Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD),
acerca da retomada segura
das atividades de estágios
e de internato, culminaram
com a publicação das
Diretrizes para as atividades
de estágios e internato no
Hospital Universitário Antonio
Pedro (HUAP) e a pactuação
sobre procedimentos, fluxos,
acompanhamento dos
estudantes, disponibilização
de equipamentos de
proteção individual (EPIs)
e responsabilidades dos
diferentes segmentos. A
partir de agosto de 2020, as
atividades presenciais dos
internos foram retomadas,
dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo GT Saúde, observando-se as
normativas relacionadas
ao ensino de graduação,
e obedecendo às práticas
adequadas no sentido de
preservar a segurança
de profissionais, alunos
e pacientes, assim como
assegurar a qualidade do
ensino.
https://bit.ly/3ql3SxB
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UFF promove XV Encontro
Virtual de Geriatria e
Gerontologia
19/10/21
O XV Encontro Virtual para
atualização de alunos e exalunos da UFF do curso de
Especialização de Gerontologia
e Geriatria Interdisciplinar
tem o objetivo de expandir
conhecimentos na área do
envelhecimento e otimizar
a aproximação de saberes.
Serão abordados diversos
temas, como complicações da
Covid-19, uso de canabidiol
no tratamento de demência,
uso da ressonância magnética
no diagnóstico diferencial
de demências e os impactos
trazidos pela pandemia na
terceira idade.
https://bit.ly/3yKkrHe

Boletim Unitevê - Retorno
às Aulas no COLUNI
25/10/21
A TV Universitária da UFF
entrevistou os envolvidos na
retomada sobre as medidas
de segurança adotadas.
https://bit.ly/3GUJOJ6

Estudantes do Curso de Hotelaria realizam atividade de recepção com o apoio do
(Re)Conecte-se UFF
24/11/21
A ideia era reunir os estudantes
que ingressaram na UFF durante
a Pandemia de Covid-19, somente
realizaram atividades no formato
on-line e ainda não conheciam
a universidade. A proposta é (re)
conectar o estudante ao espaço por
meio de uma atividade presencial,
cumprindo todos os protocolos de
biossegurança.
https://bit.ly/3EcG6ZB
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Doutoranda da UFF ganha
prêmio internacional por
pesquisa sobre a interrelação entre habitação e

Covid-19
05/01/21
A doutoranda do
Departamento de Geografia
da UFF, Sharon Dias, em
cotutela com a University
of Victoria no Canadá,
desenvolveu um projeto
para avaliar as condições
de moradia, acesso a
informação, segurança e
participação de mulheres
e comunidades em
vulnerabilidade habitacional
Pesquisa de Campo em Fortaleza – CE: Grafite no Cuca Barra (2019)
durante a pandemia. Além
disso, redes de solidariedade formadas por estes grupos para mitigar a constante ausência de
políticas públicas, situações de violência, inadequação habitacional e Covid-19 também foram
analisadas. https://bit.ly/3sp2tcm

Pesquisadora da UFF lidera
estudo sobre o impacto da
pandemia na saúde mental de
crianças e adolescentes

06/01/21
Embora muito se divulgue nas
mídias sobre como crianças
e adolescentes parecem ser
menos suscetíveis às formas
graves de manifestação do
novo coronavírus, pouco se
falou até o momento sobre
o impacto da pandemia
no seu desenvolvimento
biopsicossocial, uma vez que
foram submetidos a rupturas
cotidianas que ainda não são
capazes de compreender com
profundidade. Esse é o debate

proposto pela equipe da
professora Priscilla Oliveira
Silva Bomfim, do Núcleo de
Pesquisa, Ensino, Divulgação
e Extensão em Neurociências,
do Programa de Pós-Graduação
em Neurociências do Instituto
de Biologia da UFF.
https://bit.ly/3ed5wvM

Estudo revela condições
objetivas e subjetivas de
aprendizagem e letramento
dos(as) estudantes da

UFF

durante pandemia

12/01/21
O estudo reúne resultados
gerais e preliminares da

pesquisa que visa investigar
o perfil socioeconômico e
cultural do estudantado
da graduação presencial
da UFF no contexto da
pandemia de Covid-19, mas
numa perspectiva que a
excede. São observadas,
em especial, as práticas
de letramento (leitura e
seus suportes, frequência
à rede de bibliotecas
da UFF, distribuição do
tempo para a leitura
acadêmica e recreativa,
obras preferidas ou mais
lidas, tempo dedicado ao
estudo extraclasse e uso
dos dispositivos eletrônicos)
e de cultura (frequência a
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equipamentos culturais,
colecionismo, atividades
artesanais e/ou artísticas
e práticas esportivas e uso
recreativo de dispositivos
eletrônicos).
https://bit.ly/3FiNeoS

Projeto da UFF realiza
pesquisa para conhecer o
perfil de saúde mental dos
estudantes de graduação

12/01/21
O projeto de pesquisa
SABEGRA coletará dados
sobre a saúde geral e mental
dos estudantes dos cursos
presenciais da UFF em
Niterói. A coleta de dados
será via preenchimento de
formulário on-line e para os
estudantes que participarem
da pesquisa e apontarem
que precisam, será ofertada
uma escuta psicológica com
profissionais experientes e
serão encaminhados para
acompanhamento.
https://bit.ly/3Eg7VAq

Pesquisa da UFF avalia
a eficácia de jalecos
cirúrgicos na proteção
dos dentistas contra a

COVID-19
28/01/21
A equipe liderada pela
cirurgiã-dentista e professora
titular de Periodontia da UFF,
Eliane dos Santos Barboza,
investigou a eficácia dos EPIs
de TNT para os dentistas,
estudo que foi divulgado
em junho do ano passado.
Como desdobramento desse
primeiro momento do trabalho,
a resistência dos jalecos
cirúrgicos com diferentes
materiais de fabricação
passou a ser avaliada por
parte dos pesquisadores.
https://bit.ly/3Eeqfd9

Pesquisa da UFF sobre
sazonalidade da transmissão

COVID-19 prevê até
5000 óbitos diários nos
de

próximos meses

24/03/21
O estudo indica que, por
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meio da análise de dados
da pandemia de mais de
50 países de setembro de
2020 até março de 2021,
confirmaram-se as evidências
de que a sazonalidade afeta
a transmissão da COVID-19.
A pesquisa, baseada em
modelos matemáticos
epidemiológicos, cujos
resultados iniciais foram
divulgados em reportagem
anterior, abrangeu num
primeiro momento dados
referentes ao período
compreendido entre março a
agosto do ano passado.
https://bit.ly/32kaIeO

Neurocientistas da
UFF advertem sobre
riscos da COVID-19 no
desenvolvimento neural
infantil

09/04/21
Se nos primeiros meses de
2020 não se tinha dúvidas
de que o vírus poderia
levar à morte quase que
exclusivamente pessoas com
mais de sessenta anos, hoje o

GT de Mulheres na Ciência da UFF integra fórum estadual sobre gênero, parentalidade e
diversidade na academia

12/04/21
Representantes dos grupos de trabalho de quatro universidades públicas fluminenses (UFF,
UERJ, UFRRJ, UFRJ) se reuniram para iniciar a construção de um fórum estadual sobre equidade
de gênero, parentalidade e
diversidade na academia,
em um momento em que
evidências científicas
apontam que disparidades
de gênero no mundo do
trabalho, anteriores à
pandemia, foram agravadas
pela crise sanitária,
afetando as mulheres em
todos os setores, incluindo
o científico/acadêmico.
Mesa - Universidade e os desafios da diversidade com a participação do Coletivo de
https://bit.ly/3H4vYnU

Estudantes Negrxs da UFF (Reprodução Instagram)
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Professora da UFF participa do
desenvolvimento de teste de COVID-19
de baixo custo a partir de anticorpos de
animais

02/09/21
Desde 2020, a Universidade Federal
Fluminense participa de uma pesquisa
colaborativa para desenvolver um kit
de diagnóstico, a partir de anticorpos
extraídos de animais, que detecta o
coronavírus em até cinco minutos. A
Divulgação/Célia Ronconi
professora Célia Ronconi Machado do
Instituto de Química coordena o grupo de trabalho da UFF dentro de uma rede nacional que
inclui ainda cientistas de outras nove instituições brasileiras: PUC-Rio, UFRJ, UnB, UFG, UFT,
UFMG, USP-São Carlos, CETENE e Instituto Butantã.
https://bit.ly/3EeHfjC

que se observa, com as novas
variantes em circulação,
é uma manifestação em
massa das formas mais
agudas da doença em jovens,
modificando as certezas que
se tinha até então sobre a
doença.
https://bit.ly/3J5bhd7

Grupo de Estudos de Novos
Ilegalismos da UFF discute
a evolução da letalidade
policial desde o início da
pandemia

16/04/21
Em março deste ano, o
Grupo de Estudos de Novos
Ilegalismos da Universidade
Federal Fluminense (GENIUFF) publicou o relatório
da pesquisa “Operações
policiais e violência letal no
Rio de Janeiro: Os impactos
da ADPF 635 na defesa da
vida”, que foi conduzida pelo
professor Daniel Hirata, do
Departamento de Sociologia
e Metodologia em Ciências
Sociais (GSO-UFF).
https://bit.ly/328ZqdB

Revista da Unesp publica
estudo da UFF de Friburgo
sobre a pandemia de

COVID-19
17/05/21
A Revista de Odontologia
da Universidade Estadual
Paulista (Unesp) publicou
um estudo epidemiológico
sobre o impacto da pandemia
de COVID-19 em cirurgiõesdentistas no Brasil durante
o ano de 2020. A pesquisa
foi realizada por estudantes
e professores do Instituto
de Saúde de Nova Friburgo
(ISNF), unidade de ensino
superior da UFF no município.
https://bit.ly/3yMlvue

Autocuidado infantil é tema
de livro de professor da UFF
28/06/21
Ensinar autocuidado para
os pequenos tornou-se
um desafio maior entre
cuidadores durante a
pandemia. No entanto,
instruir o público infantil
sobre a atenção com o
próprio corpo e que a falta

de prudência pode causar
doenças é uma questão que
já pauta há anos o trabalho
do professor de Microbiologia
do Instituto de Saúde de Nova
Friburgo, Helvecio Cardoso
Correa Povoa.
https://bit.ly/32kzZ8r

Cuidar dos que cuidam:
projeto coordenado pela

UFF investiga saúde mental
de profissionais da saúde
durante a pandemia

05/07/21
Um grupo de professores e
alunos do Instituto Biomédico,
do Instituto de Humanidades
e Saúde (Campus Rio
das Ostras) e do Hospital
Universitário Antônio Pedro,
além de professores e alunos
de outras quatro universidades
públicas (UERJ, UNIRIO, UFRJ e
UFOP), desenvolveu um projeto
que alerta sobre a urgência de
olharmos com atenção para os
óbitos de toda a população e
a necessidade de rompermos
com o silenciamento em torno
deles.
https://bit.ly/3qdsk4e
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“Cuidados no Brasil de pessoas em todo o mundo,

e os impactos da pandemia de

Covid-19” para a criação
de um sistema nacional de
cuidados

23/08/21
A Covid-19 expôs a
necessidade dos cuidados
no nosso dia a dia. Diante
disso, as pesquisadoras
do Núcleo de Pesquisa em
Gênero e Economia (NPGE)
da Faculdade de Economia
da UFF, Lucilene Morandi e
Hildete Pereira de Melo, em
parceria com pesquisadores
da Universidade Federal
Rural de Pernambuco e com
a Fundação Friedrich Ebert,
estão desenvolvendo a
pesquisa “Cuidados no Brasil
e os impactos da pandemia
de Covid-19”.
https://bit.ly/3pehZpc4

No mês de prevenção ao
suicídio, psiquiatra da UFF
lança discussão sobre a
saúde mental na pandemia

10/09/21
Em meio à maior pandemia
do século, que impactou a
saúde mental de milhares

UFF lança cartilha sobre o

uso de máscara na pandemia
agravando quadros de
depressão, ansiedade, entre
23/11/21
outros transtornos direta
e indiretamente ligados ao
suicídio, falar sobre o tema se
tornou inadiável. De acordo
com o psiquiatra e professor
da Faculdade de Medicina da
UFF, Jairo Werner, a “pandemia”
no campo da saúde mental
também é realidade.

https://bit.ly/3pdwVnF

Eduff e Hucitec lançam
coletânea que propõe
reflexões para o

SUS

06/10/21
A obra demonstra de que
forma o subfinanciamento
e a privatização do Estado
social brasileiro colocaram
dolorosamente o Sistema
Único de Saúde (SUS) numa
situação de precariedade na
atenção à saúde na pandemia
de Covid-19. Mesmo antes do
colapso do sistema de saúde
brasileiro em face à doença,
a atenção de saúde pública já
era carente de pessoal e de
suportes de baixa densidade
tecnológica.

O objetivo da cartilha,
financiada pelo CNPq, é
orientar a população brasileira
sobre o uso seguro de
máscaras para a autoproteção
e para a proteção do outro
durante o período pandêmico.
O conteúdo é composto por
orientações sobre a pandemia
da Covid-19, as formas de
transmissão, os tipos de
máscaras e seu manejo, bem
como o uso em diferentes
situações.

https://bit.ly/3phAUQg

https://bit.ly/3FgIdgh

Tecnologia avançada que cabe na palma da mão: UFF, em parceria com Fiocruz e Prefeitura
de Niterói, realiza análise detalhada de sequenciamento genético do coronavírus
20/09/21
Na UFF, o sequenciamento genético é
destaque entre as diversas ações de
enfrentamento à pandemia de COVID-19.
Uma parceria com o Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e a Prefeitura
Municipal de Niterói possibilitou a
implantação de uma tecnologia avançada
que permite a análise detalhada de
informações genômicas contidas nas
moléculas de RNA ou DNA de vários
microrganismos como vírus e bactérias.
https://bit.ly/3pg8oOU

Foto: Unitevê
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PROEX divulga o projeto
de extensão ALIMENTA
e EDUCA: informações

PROEX divulga concurso
de desenhos da Casa da
Descoberta 2021

Casa da Descoberta.

sobre práticas alimentares

22/06/21

PROLEM: informações
sobre Inscrições para
Cursos de Línguas da UFF 2021/2

saudáveis

07/06/21
O objetivo do projeto é prover
informação sobre educação
alimentar e nutricional,
segurança dos alimentos e
sustentabilidade na produção
de refeições à comunidade
dos usuários de rede sociais,
com foco na pandemia da
Covid-19.
https://bit.ly/3H15C5V

PROEX divulga o projeto
de extensão Atendimento
na área de Diagnóstico
no Ambiente Hospitalar
Veterinário
16/06/21
O projeto serviu para colocar
os alunos em atividade,
ter objetivos acadêmicos,
manter laços entre si e com
o Curso de Veterinária e
com os tutores dos animais
frequentadores ou não do
Hospital Universitário da
Faculdade de Veterinária. No
ano de 2021, o objetivo geral
do projeto foi consolidar sua
proposta de levar informação
de qualidade da área de
Diagnóstico por Imagem
Veterinário ao público que
foi cativado (atualmente 516
seguidores) e aumentá-lo.
https://bit.ly/3EkOxCi

Em tempos de Coronavírus e
isolamento social, a Casa da
Descoberta está propondo
um desafio para toda a
família. Os participantes
deverão fazer um desenho
que será postado em nosso
FACEBOOK. A cada semana
um novo tema será lançado!
Os desenhos com mais
engajamento ficarão expostos
na Galeria dos Artistas da

https://bit.ly/32kA4sL

30/06/21
Cursos abertos para toda
a comunidade, a partir de
16 anos de idade (on-line
durante todo o segundo
semestre de 2021).
https://bit.ly/3ef9dRH

Proex Divulga o relatório descritivo da Mesa de Debates: A
Extensão Universitária Via Podcast
16/06/21
Relatório sobre o fazer da extensão neste cenário de
pandemia, devido ao vírus da Covid-19, reflete acerca
da utilização dos Podcasts pelos Projetos de Extensão
abordando
pontos positivos
e negativos;
potencialidades
e dificuldades
ao utilizar essa
ferramenta,
fomentar a
difusão dos
Podcasts
extensionistas e
contribuir para
intensificar seu
diálogo com a
sociedade.
https://bit.
ly/33GDeHT
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Bem-estar em saúde para
a comunidade acadêmica:
conheça o projeto

SABEGRA

professores e funcionários
de todas as unidades da
universidade.
https://bit.ly/30MxADb

19/07/21
A saúde mental dos
estudantes da universidade
é um tema que requer ainda
mais atenção no contexto
atual de pandemia e de seus
desdobramentos, como o
isolamento social, o ensino
e aprendizado remotos,
as perdas econômicas, as
mortes de parentes, entre
tantas outras questões
que impactam a vida de
todos. Administrar tantas
situações adversas e manter
as atividades acadêmicas
em andamento tem sido
muito desgastante para a
comunidade da UFF, assim
como para a maioria das
comunidades acadêmicas.
Pensando nisso, o projeto
SABEGRA-UFF juntamente
com projetos parceiros e
uma equipe de voluntários
(as) está à disposição para
atender a comunidade da
UFF com acolhimento afetivo
e escuta psicológica. O
atendimento inclui alunos,

PROEX divulga o
cronograma das
apresentações dos trabalhos
da

SEMEXT 2021

15/10/21
A Semana de Extensão da
UFF (SEMEXT) ocorreu entre
os dias 26 e 28 de outubro,
de forma totalmente on-line,
e integrou a programação da
Agenda Acadêmica UFF 2021.
https://bit.ly/3FkVPaG

UFF promove debate sobre o
futuro do trabalho, da saúde
e das finanças

11/11/21
Em um contexto de
intensas e rápidas
mudanças na sociedade por
aspectos relacionados ao
desenvolvimento tecnológico
e à pandemia da Covid-19,
como ficará o mercado
de trabalho nos próximos
anos? Quais serão os
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impactos no âmbito da saúde
(pública e privada)? Como
o mercado financeiro irá
comportar-se frente a esses
acontecimentos e, ainda,
como será a sua influência na
vida dos brasileiros?
https://bit.ly/3EebEOL

Estão abertas as inscrições
para o curso de extensão

Epidemias e Pandemias
causadas por vírus - 2ª
Edição
12/11/21
Considerando que a
pandemia de Covid-19
colocou a Virologia no centro
do debate, revelou-se a
importância da realização de
mais uma edição deste curso,
com conteúdo fundamental
para a formação e
capacitação de profissionais
e futuros profissionais que
atuam/atuarão nas diferentes
vertentes associadas a essas
doenças, como também
para instruir a população
em geral sobre as questões
de importância em saúde
pública.
https://bit.ly/3pf2QEc

UFF integra projeto que beneficia quilombolas, indígenas, ribeirinhos e a associação
Recicla Orixi com doações de máscaras reutilizáveis
28/08/21
Mais de 50 comunidades tradicionais de Oriximiná estão sendo beneficiadas com a segunda
edição do projeto de produção e doação
de máscaras reutilizáveis e geração de
renda, iniciativa da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e da Associação
das Comunidades Remanescentes de
Quilombos do Município de Oriximiná
(ARQMO) em parceria com a empresa
Mineração Rio do Norte (MRN), por meio
do grupo de trabalho interinstitucional
“Pela Vida no Trombetas”
https://bit.ly/3FgqQfN
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Alimentação e Solidariedade:
durante a pandemia projeto
da

UFF apoia a agricultura
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Experiências do Brasil
Rural: UFF desenvolve
projeto turístico em nível

familiar

nacional

14/01/21

20/02/21

Mesmo com as oscilações
nos níveis de progressão da
Covid-19 no Brasil nos últimos
meses, a UFF manteve ativas
diversas ações voltadas ao
enfrentamento da pandemia
e diminuição do seu impacto
na sociedade. Um exemplo
é o projeto “Alimentação e
Solidariedade na Rede de
Agroecologia da UFF”, que
busca ampliar e fortalecer
os circuitos de produção
e consumo de alimentos
agroecológicos existentes
em Niterói, Macaé, Angra dos
Reis, Santo Antônio de Pádua,
Rio das Ostras e Campos
dos Goytacazes. A iniciativa
é apoiada pelo Edital de
Projetos de Pesquisa, Ensino
e Extensão voltados para o
enfrentamento da Pandemia
de Covid-19, sendo executada
através de arranjos locais
nesses seis diferentes campi.

O turismo rural desponta
como um dos setores mais
relevantes no contexto do
pós-pandemia, impulsionado
pelas preferências dos
consumidores por viagens de
curta distância e atividades
ao ar livre, de acordo com
dados do Ministério do
Turismo. Em 2020, esse
foi o segmento turístico
considerado prioritário pela
Organização Mundial do
Turismo. Com foco nessa
realidade, a UFF, o Ministério
do Turismo e o Ministério
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento estão
trabalhando em parceria
no projeto “Experiências do
Brasil Rural”, que tem como
objetivo fomentar e apoiar o
fortalecimento do turismo em
áreas rurais do país.
https://bit.ly/3mmRQmg

https://bit.ly/3pf9WZm

Curso de capacitação
on-line para servidores:
Descomplicando o
Classroom e Produzindo
Videoaulas
12/04/21
O curso abordará a utilização
eficiente da Plataforma de
Ensino à distância Google
Classroom e as ferramentas
para a produção de
videoaulas.
https://bit.ly/328hEMk

Curso de capacitação
“Princípios da Educação
On-line” para servidores
docentes e técnicos da

UFF em atividades de apoio
pedagógico

19/04/21
O curso é oferecido pela
EGGP/Progepe, ministrado
pelo professor Mariano
Pimentel e tem como objetivo
a a formação para elaboração
de desenho didático com
base nos princípios da
Educação On-line, seja para

Centro de Testagem da UFF multiplica
exames de Covid-19
26/02/21

EpMotion Eppendorf (https://youtu.be/qpSW508UMwY)

O equipamento, chamado EpMotion,
foi adquirido através da participação
do Centro na Rede Vírus do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações
como Laboratório de Campanha, com o
objetivo de ampliar, em âmbito nacional,
o diagnóstico molecular do SARS-CoV-2.
https://bit.ly/3ea3vQX
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Dentro da UFF e por trás
das telas: quem são e
como caminha o trabalho
presencial e remoto das
pessoas que mantêm a
universidade pulsante após
um ano de pandemia

06/05/21
O reitor Antonio Claudio
Lucas da Nóbrega esclarece
que, em função da pandemia,
novas diretrizes tiveram que
ser estabelecidas em toda a
universidade: “a universidade
é um organismo de múltiplas
atividades e serviços que
precisam ser mantidos,
que impactam diretamente
na vida das pessoas, como
manutenção da estrutura
física, gestão orçamentária
e financeira, os relacionados
a pessoal e atividades
acadêmicas de regulação
e emissão de documentos.
Dessa forma, vários
uma disciplina remota,
a distância, ou mesmo
presencial.
https://bit.ly/3spoHeg

Coluni segue realizando
distribuição de kits em apoio
à comunidade escolar

04/05/21
Desde o início da pandemia, o
Colégio Universitário Geraldo
Reis da Universidade Federal
Fluminense vem realizando
distribuição de kits contendo
gêneros alimentícios não
perecíveis, destinados aos
estudantes matriculados
nos segmentos de educação
infantil, ensino fundamental e
médio.
https://bit.ly/3J82WFC
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profissionais da
UFF precisaram
manter o trabalho
presencial,
demonstrando
profissionalismo
e espírito
institucional.
Nossa
preocupação foi
sempre a de prover
as condições
de trabalho e a
segurança para
estes funcionários,
adaptando os
ambientes,
disponibilizando
o teste para
Covid-19
gratuitamente,
Drive-thru de vacinação no campus do Gragoatá
fornecendo materiais
de proteção e álcool 70% e orientando continuamente
sobre as recomendações sanitárias. Tenho muito orgulho da
coragem e do comprometimento dos nossos servidores que
estão sendo fundamentais para vencermos este momento tão
delicado”. https://bit.ly/3qdvQLU

UFF aplica gratuitamente
2 tipos de testes em seus

com a doença.
https://bit.ly/3qhFuwP

servidores

06/05/21

SOMA: Mais de 300

A UFF possui dois grandes
projetos de testagem gratuita
de Covid-19 dedicados à
comunidade acadêmica. O
primeiro é o Teste Rápido
Sorológico, que é realizado
pela coleta de uma gota de
sangue na ponta do dedo
e é indicado para pessoas
assintomáticas. O segundo
é o Teste Molecular (RTPCR), feito a partir da coleta
de mucosa do nariz e da
garganta, que é indicado
para casos sintomáticos
leve, suspeita de Covid-19
assintomáticas ou
contactantes, isto é, pessoas
que morem com pacientes

atendimentos e relevantes
parcerias institucionais no
mês de abril

21/05/21
Dentre as ações, destacamse: a parceria insitucional
entre a Procuradoria
Federal e a UFF na doação
de veículos; o aumento no
efetivo de auxiliares de
jardinagem para melhoria
dos serviços nas unidades
da UFF; a parceria da UFF
com a Secretaria Municipal
de Saúde de Niterói no posto
drive-thru de vacinação
contra a Covid-19.
https://bit.ly/3snELgh
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PROAES realiza pesquisa
sobre os efeitos da Covid-19
nos estudantes da graduação

UFF disponibiliza guia para
a elaboração do Plano de
Contingência local das

25/05/21

unidades administrativas e de

A pesquisa busca identificar
os efeitos da Covid-19 nos
estudantes da graduação
da UFF. O objetivo foi
compreender a realidade dos
estudantes da UFF de forma a
planejar ações de prevenção
e promoção de saúde, bem
como ações na área da
assistência estudantil.

ensino

https://bit.ly/3J6g3am

Instituto de Ciências Exatas
divulga relatório semanal de
monitoramento das atividades
acadêmicas durante a
pandemia do coronavírus

25/05/21
Relatório de monitoramento
das atividades acadêmicas
durante a pandemia do
coronavírus no Instituto de
Ciências Exatas.
https://bit.ly/3eiEX8h

03/09/21
A UFF, por meio do GT
Covid-19 UFF, disponibilizou
um guia para que as
unidades administrativas
e de ensino possam ter um
norte na elaboração de seus
planos locais de retorno,
considerando aspectos
comuns e peculiaridades
de cada setor. O documento
apresenta os requisitos
mínimos que devem estar
contemplados nos planos
das unidades administrativas
e de ensino, tendo em vista
o retorno às atividades
presenciais. Também
aborda a importância da
criação de um plano de
contingência; os critérios
epidemiológicos necessários
para a determinação da
data de retorno presencial; o
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conteúdo necessário do plano
local de cada unidade/serviço
visando uma retomada das
atividades presenciais; os
locais que devem constar no
mapeamento da circulação e
permanência em instalações
da UFF; a importância de se
estabelecer uma estratégia
de monitoramento de casos
suspeitos; as orientações
específicas para os casos
de pessoas com suspeita de
infecção pelo Sars-CoV-2
dentro da comunidade
da UFF; e, finalmente, a
importância do critério de
vacinação completa contra
a Covid-19 para o retorno
presencial.
https://bit.ly/327INip

Estão abertas as
inscrições para o curso

“Descomplicando o
Classroom e Google Meet”
21/09/21
O curso abordará a utilização

Com recorde de inscritos, UFF realiza concurso de magistério superior de forma inovadora
16/07/21
Trata-se de um concurso de provas e títulos desenvolvido de forma inovadora, frente às novas
demandas impostas pelo contexto de pandemia, e cuja efetivação tem se evidenciado urgente
diante da ameaça não só de recolhimento das vagas ociosas existentes, mas também da
sobrevivência das universidades públicas federais. A realização do concurso foi fundamental
para garantir o provimento
das vagas ainda em 2021,
evitando que elas fossem
recolhidas e também
transferidas para outras
IFES, e sua execução só
foi possível em razão
da liderança e do apoio
pleno do reitor e de todo o
Gabinete, que reuniu forças
da instituição em prol de
um importante projeto para
toda a UFF.
https://bit.ly/3H2Dlfi

UFF realiza concurso de acordo com as demandas do contexto da pandemia
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eficiente da Plataforma de
Ensino à distância Google
Classroom e Google Meet.
https://bit.ly/3JiAlh0

Trabalho híbrido: retorno
planejado, gradual e seguro
às rotinas presenciais

22/09/21
Regulamentação das
rotinas dos servidores e
procedimentos internos
na UFF para adequação às
determinações referentes à
emergência de saúde pública
decorrente da Covid-19 e
estabelece orientações para
o retorno planejado, gradual e
seguro ao trabalho em modo
presencial na Universidade.
https://bit.ly/3mmWQYc

HUAP volta a realizar
transplantes de rim,
paralisados até então por
conta da

Covid-19

28/09/21
Ocorre o primeiro transplante
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de rim do ano no Hospital
Universitário Antonio Pedro
(HUAP). Essa retomada veio
com uma grande novidade,
pela primeira vez o hospital
realizou dois transplantes
renais no mesmo dia.

sobre ações transversais
na ciência, o que não é uma
novidade no meio científico,
tecnológico e das inovações,
mas se consolidaram ainda
mais frente à gravidade da
pandemia.

https://bit.ly/3sojT8X

https://bit.ly/3yNDHUr

Agenda Acadêmica 2021:
UFF homenageia servidores,

UFF inaugura escultura

alunos e terceirizados que

COVID-19

partiram vitimados pela

27/10/21

COVID-19
29/09/21
Segundo o reitor Antonio
Claudio Lucas da Nóbrega,
a Agenda Acadêmica deste
ano, além de carregar seus
objetivos fundamentais de
promover conhecimento,
ciência e ser ponte com a
sociedade, também será um
marco de lembrança dos
que se dedicaram à nossa
universidade e que não estão
mais presentes, devido à
pandemia de Covid-19. A
Agenda Acadêmica e a SNCT
também propuseram debates

UFF é homenageada pelos esforços no combate à Covid-19
03/11/21
Em sessão solene na Câmara dos Vereadores de Niterói,
profissionais da Universidade Federal Fluminense foram
homenageados com uma moção de aplauso pelas ações de
combate à pandemia da COVID-19. https://bit.ly/3FgIvUp

em homenagem às vítimas da

A UFF inaugurou no último dia
25 de outubro uma escultura
em homenagem a todos os
servidores, terceirizados e
alunos que faleceram em
decorrência da Covid-19. A
homenagem, organizada pelo
Comitê Gestor da Agenda
Acadêmica, ocorreu no hall da
reitoria da UFF e contou com
a participação de familiares
das vítimas, da professora
Geralda Freire Marques e do
reitor Antonio Claudio Lucas
da Nóbrega.
https://bit.ly/3EajCIQ

Conselho Universitário
da UFF aprova exigência
do comprovante da vacina
contra

Covid-19

07/12/21
Com o objetivo de continuar
resguardando a saúde
da nossa comunidade
acadêmica, o Conselho
Universitário da UFF
aprovou, no dia 01/12, uma
resolução que determina
a obrigatoriedade
da apresentação do
comprovante de vacinação
contra a Covid-19 para o
ingresso e a permanência na
universidade.
https://bit.ly/3spjd3a
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