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TROTE CULTURAL UFF CUMPRIU
PROGRAMAÇÃO DE 2 MESES COM
ATIVIDADES EM DIVERSOS CAMPI

O Projeto Trote Cultural UFF encerrou as últimas atividade do 1º semestre de 2022 em
abril. Foram dois meses de programação em diversos campi da UFF. 
Foram 12 cursos de 4 localidades cujas campanha tiveram o apoio da administração
superior e a participação de técnicos, professores e estudantes, a saber: Niterói, Santo
Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras.
Foram realizadas, ao todo, 15 campanhas de caráter social, cultural, solidário, esportivo e
educacional, que envolveram 891 estudantes.
Vale destacar a campanha ÜFF na Veia", organizada pela equipe do Projeto com o apoio
da Associação dos Colaboradores do Hospital Universitário Antônio Pedro (ACHUAP). O
Projeto mobilizou estudantes e servidores de 9 cursos de graduação para doação de
sangue no Hospital  entre os dias 21 de março e 11 de abril. Foram aproximadamente 100
doações realizadas.
Outro destaque foi para a campanha "Dê um Trote na Cárie", organizada pelo curso de
Odontolgia. Os calouros, orientados por um professor responsável, compareceram ao
Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni UFF), para realizar e ensinar a forma de
escovação dos dentes correta para as crianças.
Além disso, a equipe esteve presente nos dias 28 e 29 de março no evento #VivaOs
ReencontrosUFF. Em uma tenda montada no Campus do Gragoatá, a retomada das aulas
presenciais foi marcada por muita informação para os estudantes, brindes e tour pelos
campi.



2ª EDIÇÃO DE 2022 DO FÓRUM DE
COORDENADORES DE CURSO E CHEFES

DE DEPARTAMENTO

Em 6 de maio, às 10 horas, foi realizada a 2ª edição de 2022 do Fórum conjunto de
Coordenadores de Curso e Chefes de Departamentos, tendo como pauta única o debate
sobre a Incorporação da Extensão universitária nos currículos dos cursos de graduação. A
reunião ocorreu por meio da plataforma Google Meet e teve um pouco mais de 3 horas de
duração e contou com mais quase 200 participantes na sala e cerca de 40 espectadores
pelo link de transmissão.

Na ocasião, foram discutidas questões relacionadas à incorporação da extensão nos
currículos dos cursos, à luz da Resolução CEPEx/UFF nº 567/2021. Foram abordados,
naquele contexto, temas como: registros e carga horária de extensão nos currículos e nas
disciplinas, regulamentação de atividade de extensão dos cursos e formalização do
processo de Ajuste Curricular ou de Mudança Curricular - e prazos correspondentes .

Para facilitar o acompanhamento das discussões da reunião e os encaminhamentos
posteriores, a Prograd disponibilizou para as Coordenações de Curso e Chefias de
Departamento a primeira versão do documento “Possibilidades de entendimento para
cumprimento da Resolução CEPEx/UFF nº 567/2021: principais destaques e
esclarecimentos sobre o processo de incorporação da extensão nos currículos dos
cursos de graduação”. Consulte aqui o material. Foi divulgada a ainda a página do Apoio
Curricular - https://www.uff.br/?q=documentos-arquivos-no-grupo-graduacao , em que
pode ser conferida a versão mais atualizada dos formulários que devem compor os
processos formais de relacionados aos Projetos Pedagógicos dos Cursos e suas
alterações, e, ainda, materiais instrucionais, em formato .pdf, contendo orientações
para auxiliar Coordenações de Curso e Departamentos de Ensino no preenchimento
dos formulários. 

O Fórum conjunto de Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento é organizado
periodicamente pela Pró-Reitoria de Graduação, com condução da Pró-Reitora e sua
equipe, e tem representação dos agentes diretamente envolvidos no funcionamento dos
cursos de graduação da UFF.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/resolucao_cepex_567_2021.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/prograd_uff_-_esclarecimentos_incorporacao_extensao_-_curriculos_v3.pdf
https://www.uff.br/?q=documentos-arquivos-no-grupo-graduacao


PROGRAD REALIZA REUNIÕES COM
CURSOS A SEREM AVALIADOS PELO

INEP

O Ministério da Educação, por meio da Portaria SERES nº 589, de 11 de abril de 2022,
suspendeu o sobrestamento dos processos constantes no Sistema e-MEC de
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação. Por conta disto,
a PROGRAD, através da Divisão de Avaliação (DAV/CAEG), realizou uma série de quatro
reuniões, nos dias 20, 27 e 29 de abril, com os Coordenadores de Cursos de Graduação
com processos atualmente em tramitação ou prestes a serem protocolados no sistema e-
MEC, e que, portanto, deverão receber visita de avaliação por parte do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Foram convidadas para os
encontros as Coordenações dos Cursos de Administração Pública, Estatística, Sociologia,
Antropologia, Ciência Ambiental, Licenciatura em Letras – Grego (Niterói), Engenharia de
Materiais (Volta Redonda), Políticas Públicas (Angra dos Reis), Produção Cultural (Rio
das Ostras), Biblioteconomia e Documentação (a distância, oferecido através do Consórcio
CEDERJ).
Nestas reuniões, que são realizadas rotineiramente com os cursos a serem avaliados no
âmbito da UFF, são tratadas ações de planejamento e preparação para a autuação dos
processos e da recepção das comissões de avaliação, visando a obtenção de bons
conceitos nas avaliações do INEP. Um dos destaques das reuniões é a possibilidade de
avaliações in loco virtuais, realizadas remotamente, inovação trazida no âmbito da
pandemia de covid-19 e que deverá ser mantida pelo INEP como prática regular.
Também participaram dos encontros o Coordenador de Apoio ao Ensino de Graduação,
Prof. Marcelo Corrêa, a Comissão Própria de Avaliação, através de seu Presidente, Prof.
Pedro Paulo Soares, e representantes da Coordenação de Bibliotecas (CBI/SDC). 

Texto com contribuição de Pedro Pinheiro e Marcelo Linhares.



PÁGINA DA PROGRAD NO SITE DA UFF
CONTA COM NOVA SEÇÃO SOBRE

MATERIAIS INSTRUCIONAIS

Recentemente a página da PROGRAD no site da UFF ganhou uma nova seção: ˜Materiais
Instrucionais". 
Lá poderão ser encontrados arquivos como a nova Cartilha de Coordenação de Curso, os
documentos produzidos para o retorno presencial e para a incorporação da extensão e o
Manual de Atos Oficiais da UFF. 
A página será atualizada conforme demanda relacionada ao tema. 
Para acessar, clique em: https://www.uff.br/?q=materiais-instrucionais .

https://www.uff.br/?q=materiais-instrucionais


VOCÊ SABIA?

Registros de Diplomas de Instituições
particulares feitos pelo Departamento de
Administração Escolar em abril.

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de abril.

Estudantes colaram grau no mês de abril.

304

82

1.073

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em abril.943

919 Diplomas Digitais finalizados até 12 de
maio.



UFF divulga Edital para seleção de Tutor para o ProPET Engenharia
Química

UFF retoma Programa de Mobilidade Nacional

UFF é destaque de Empregabilidade em ranking internacional

Pesquisadores da UFF avaliam impacto e perspectivas da Lei Aldir
Blanc no cenário cultural brasileiro

PROEX divulga o evento virtual Universidade e Espiritualidade:
Conexões Possíveis

HUAP: ponto não biométrico através do VELTI começa a partir de
maio

UFF retoma judicialmente mais de 200 funções gratificadas

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=noticias/18-03-2022/conselho-universitario-da-uff-aprova-honraria-maxima-para-quatro-personalidades
https://www.uff.br/?q=uff-retoma-programa-de-mobilidade-nacional
https://www.uff.br/?q=noticias/27-04-2022/uff-e-destaque-de-empregabilidade-em-ranking-internacional
https://www.uff.br/?q=noticias/18-04-2022/pesquisadores-da-uff-avaliam-impacto-e-perspectivas-da-lei-aldir-blanc-no
https://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-evento-virtual-universidade-e-espiritualidade-conexoes-possiveis
https://www.uff.br/?q=noticias/27-04-2022/huap-ponto-nao-biometrico-atraves-do-velti-comeca-partir-de-maio
https://www.uff.br/?q=noticias/26-04-2022/uff-retoma-judicialmente-mais-de-200-funcoes-gratificadas


TEM UMA SUGESTÃO
DE PAUTA?

Expediente:

O Informativo PROGRAD é um Boletim de Comunicação Interna, de distribuição online
mensal, entre os servidores, colaboradores e bolsistas da Pró-Reitoria de Graduação. 

Pró-Reitora de Graduação
Professora Alexandra Anastacio

Diagramação:
Renata Feitoza

Textos:
Débora Janoth
Renata Feitoza

Envia um e-mail para nós com o título "Sugestão de Pauta -
Boletim PROGRAD" para secretaria.prograd@id.uff.br e
comunicacao.prograd@id.uff.br
A sua colaboração é importante!


