
A Semana do Servidor está de
cara nova: totalmente online e
colaborativa. Participe!

Como tudo em 2020, a Semana do Servidor também acontece de forma um
pouco diferente. Apesar dos desafios que envolvem a organização de um
evento totalmente online, isso possibilitou que explorássemos novos
formatos e ideias. Movida pela tema “Transformando o trabalho e
fortalecendo vínculos”, a UFF se uniu a outras Pró-Reitorias de Gestão de
Pessoas de oito universidades do sudeste para pensar e oferecer pautas e
conteúdos transversais a todos os servidores!

 A mesa de abertura ocorrerá na segunda-feira, dia 26/10, às 10h, e será
transmitida pelo canal do Youtube da Universidade Federal de Uberlândia.
O evento contará com uma apresentação de Violoncelo do Professor Kayami
Satomi e com a interpretação da canção Garota de Ipanema pela Orquestra
Popular do Cerrado, seguidas por uma conversa dos Reitores da UFU,
UFJF, UNIFESP, UFES, UNIRIO, UFRJ, UFRRJ, UFTM e UFF sobre o
panorama das instituições de ensino superior em tempos de pandemia.

 A partir daí, teremos um cardápio colaborativo repleto de atividades para
todos os gostos! Serão palestras e debates que perpassam diversas
temáticas como Saúde (mindfulness, nutrição, plantas medicinais, saúde do
trabalhador em situação de trabalho remoto, saúde feminina, saúde mental,
coronavírus, entre outras); Educação e Capacitação de forma remota e
Novas Tecnologias; Relações Interpessoais (gestão de conflitos,
comunicação não-violenta, ética nas comunicações institucionais); Economia
e Carreira (previdência, educação financeira, etc.); e algumas apresentações

https://www.youtube.com/channel/UCNYRSMWwrVcsVGNr1XsCuUQ


culturais! Acesse aqui a programação disponibilizada por cada
universidade.

Entre as atividades oferecidas pela UFF, teremos a já tradicional Mostra de
Talentos, que está na sua 3ª edição. Agora totalmente online, publicaremos
na próxima semana nas redes sociais da Progepe vídeos de alguns
servidores que se disponibilizaram a compartilhar com a gente os seus
talentos. O concurso de fotografia oLhARES também está na nossa agenda
de atividades e estimulou colaboradores a enviarem registros visuais das
suas vivências em casa durante o isolamento social. A foto vencedora será
divulgada no aqui no Comunica UFF de 29/10!

Além disso, teremos algumas lives apresentadas pelos próprios servidores
que serão transmitidas através do Canal do Youtube da Progepe UFF.
Confira e participe:
 
27/10, 17h | Gestão de Conflitos em tempos de pandemia - Priscylla Mello
 
29/10, 17h | Saúde do Servidor em Foco: Protocolo de Acompanhamento de
Pacientes Recuperados de Covid-19 e Escuta Psicológica - Fátima Loureiro
 
30/10, 11h | Repensando a capacitação em tempos de trabalho remoto -
Rafael Cardoso Chagas e Marianna de Aguiar Estevam do Carmo
 
Fique de olho nas redes sociais da Progepe, Instagram (@progepeuff) e
Facebook, para conferir mais novidades e surpresas que preparamos para a
Semana do Servidor 2020!
 

Servidor, certamente em algum momento você já ouviu falar do Programa e
do Plano de Integridade da UFF. Se ainda não ou caso tenha dúvidas,
chegou a hora de entender um pouco mais sobre esse tema e contribuir para
a política de boa governança da universidade.
 
A nossa série de conteúdos sobre as ferramentas de desenvolvimento
institucional continua. Inicialmente, compartilhamos informações diversas
sobre gestão de riscos e, inclusive, de que modo a PLAD, setor vinculado à
Proplan, pode te auxiliar no levantamento de incertezas inerentes ao seu
setor e ao seu ambiente de trabalho. Agora é a vez de trazer conteúdos

http://uff.br/?q=semana-do-servidor-2020-programacao-colaborativa-ufu-ufjf-unifesp-ufes-unirio-ufrj-ufrrj-uftm-e-uff
https://bit.ly/ProgepeUFFYoutube
https://www.instagram.com/progepeuff/
https://www.facebook.com/gestaodepessoasuff


sobre integridade e mostrar como técnicos administrativos e docentes
podem colaborar com o desenvolvimento de práticas que visam prevenir e
combater diferentes irregularidades, como a corrupção.
 
A primeira coisa que você precisa saber é que o nosso Programa de
Integridade busca fomentar a cultura da transparência e a observância das
regras dispostas em lei, bem como conscientizar a comunidade acadêmica
sobre situações que podem expor a universidade a diferentes riscos, como
nepotismo, conflito de interesse, solicitação ou recebimento de vantagem
indevida e outros.
 
A partir da institucionalização do Plano, que por sinal já está em vigor, esses
e outros objetivos estão sendo colocados em prática ao longo do tempo,
visando detectar, prevenir e remediar as ocorrências de quebra de
integridade. Em linhas gerais, o processo para se identificar uma ocorrência
do tipo “nepotismo”, por exemplo, segue os mesmos trâmites já
apresentados anteriormente sobre Gestão de Riscos. É preciso identificar o
risco, analisá-lo, avaliá-lo e tratá-lo. Neste documento (ver página 16 em
diante), você poderá observar com maior riqueza de detalhes de que modo
isso é realizado. Na próxima edição, traremos mais conteúdos sobre o tema.
Fique ligado! Aproveite também para assistir o vídeo elaborado pela
Controladoria Geral da União (CGU) sobre integridade no Governo Federal.
Está bem explicativo e curtinho.

Atenção pesquisador! A CAPES, a Faperj e o CNPq estão com
oportunidades incríveis de bolsas e apoio a projetos de pesquisa.
 
O Programa de Apoio à Editoração da Faperj prevê um auxílio para edição
de pesquisas e/ou estudos em formato de livros, e-books, publicação
periódica, e outros, e está com inscrições abertas até 29 de outubro. Já a
CAPES conta com dois editais abertos para bolsas de Doutorado na
Alemanha e Doutorado-sanduíche no exterior, com inscrições até 15 de
novembro e 12 de março, respectivamente. Além disso, o CNPq também

https://bit.ly/2SQ3ZRD
https://www.youtube.com/watch?v=j7fKSuyMaUI&feature=youtu.be


está oferecendo apoio para eventos de divulgação e mostra científicas e
recebe inscrições até 26 de outubro. Confira todas as informações aqui.

Pesquisadora da UFF lidera equipe para desenvolvimento de teste rápido
para Covid
 
Pesquisa da UFF recebe o prêmio CAPES de Tese 2020 na área de
Medicina Veterinária
 
NOTA GT CEPEx Esclarecimentos Atividades Acadêmicas Emergenciais
 
Transformação Digital na UFF: criada Comissão sobre acervo acadêmico
digital
 
Integração SISPOS + Google Classroom

Veja todos os informes

II Seminário sobre Maternidade – O ano de 2020 – Mães, universidades
e pandemia. 
Dia 22/10, às 10:00, no canal Niem no Youtube
 
Cine Debate - Notícias do fim do mundo 
Dia 22/10, às 19:00, no canal Centro de Artes UFF no Youtube
 
Webinário: A Enfermagem na alta complexidade sob a perspectiva da
Covid-19 
Dia 23/10, às 18:00, no canal do Dr Brunno Lessa no Youtube
 
Mesa de abertura da Semana do Servidor 2020: Panorama das
Universidades em tempos de pandemia 
Dia 26/10, às 10:00, no Canal da UFU no Youtube

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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