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PROGRAD REALIZA REUNIÃO COM CHEFIAS
PARA APROXIMAR SETORES E INCENTIVAR A

REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES DA PRÓ-
REITORIA NO PÓS-PANDEMIA

 

No dia 19 de março, às 11h, a Pró-Reitora, Profª
Alexandra Anastacio, realizou uma reunião com as
chefias com o objetivo de escuta, aproximação entre os
setores e incentivo à reflexão sobre o atual momento
para a educação. A expectativa é que essa iniciativa se
torne rotineira.
A Pró-Reitora iniciou a reunião pontuando a situação
atual da Covid-19 no país, a confiança na Ciência e o
papel da universidade neste processo. 
No início da Pandemia, em um cenário completamente
novo para todas as esferas da Universidade, o grande
desafio foi a adaptação e a resposta rápida a cada
demanda que surgia diariamente. A exemplo, a
PROGRAD reproduziu, de forma remota, quase todas as
suas atividades, em maio de 2020 já estava realizando
as primeiras colações de grau e em julho, as matrículas
dos novos estudantes.
Os primeiros passos foram dados logo após ser
instituído o trabalho remoto. Em abril de 2020 a
universidade começou a pensar em como retomar as
aulas. No mês seguinte, a criação de um Grupo de  

Trabalho se caracterizou como o primeiro movimento da
UFF para a realização de atividades remotas para os
estudantes concluintes. Em seguida, a PROGRAD,
através do PROIAC, promoveu a capacitação dos
professores para a util ização de ferramentas digitais
que contribuiriam para a execução do ensino remoto.
Após a concretização das primeiras iniciativas para o
ensino remoto, veio o desafio da Matrícula. O processo
de matrícula foi construído com a participação da
COSEAC, desde a busca de experiências em outras
universidades, passando pela criação do sistema, até a
mensuração do sucesso de sua funcionalidade, além do
desafio para o ingresso dos cotistas, com o
funcionamento das comissões, de forma remota. De
acordo com dados fornecidos pela COSEAC, a aceitação
do sistema foi de 70 a 80%. Como resultado de todo
esse esforço conjunto, o semestre regular retornou, de
forma remota, em setembro de 2020, bastante
semelhante ao presencial.



A Pró-Reitora destacou que a transformação digital,
que já era tão necessária e estava dando grandes
passos antes da Pandemia, foi aprimorada e deverá
ser mantida. Ao mesmo tempo, com a chegada das
vacinas, já é possível pensar em como retornar às
atividades presenciais, com segurança, sem
comprometer o futuro da Pró-Reitoria. A PROGRAD já
está caminhando neste sentido e conta com um grupo
de funcionários que trabalha de forma presencial para
atender as demandas de processos físicos, ainda não
incorporados ao SEI, além de outras demandas
essenciais para a vida do estudante. São encontros
restritos, organizados e que obedecem a todos os
protocolos de saúde.
Segundo a Pró-Reitora, a realidade futura aponta para
atividades híbridas, porém é importante começar a
reflexão sobre os novos desafios que surgirão na pós-
pandemia, dentre eles, como dar continuidade ao
percurso acadêmico do estudante e como consolidar e
ampliar as ações da PROGRAD no novo cenário que
começa a se descortinar. 

PROGRAD JÁ CONTA COM MAIS DE
1.000 PROCESSOS DA ÁREA DA

GRADUAÇÃO TRAMITADOS EM 2021

De 8 a 23 de março, estiveram abertas as solicitações
de Rematrícula, Reingresso sem Concurso,
Transferência Interinstitucional e Disciplina Isolada para
o 1º semestre letivo de 2021. Trata-se de solicitações
relacionadas ao vínculo de estudos com a UFF e
constituem processos administrativos, atualmente
tramitados no âmbito do SEI e envolvem, na PROGRAD,
as equipes da DRAD e do DAE, além de Coordenações de
Curso e Departamentos de Ensino. Foram abertos, em
março, mais de 300 processos daqueles tipos, sendo:

Disciplina Isolada – 32
Rematrícula – 58
Reingresso sem Concurso – 184
Transferência Interinstitucional - 47
 
De janeiro a março de 2021, já foram tramitados em
setores da PROGRAD mais de 1.000 processos da área
graduação, sendo mais da metade solicitações de
cancelamento de matrícula.

http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_calendarios.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_calendarios.pdf


No início de março, a Divisão de Prática Discente
(DPD/CAEG) e a Divisão de apoio Curricular
(DAC/CAEG) se reuniram com a Pró-Reitora de
Graduação e equipe para apresentar um estudo dos
impactos da normativa da BNC-Formação (Resolução
CNE/CP nº 2/2019) nos currículos dos cursos de
Licenciaturas da UFF. Em linhas gerais, foram
abordados alguns pontos e entendimentos sobre o
tema, como: demanda docente, pragmatismo como
tônica das diretrizes; referencial teórico considerado
excludente; ausência de temas ligados à formação
humana; enxugamento da carga horária das áreas
específicas e pedagógicas; desarticulação com a
formação continuada; periodização de práticas;
conteúdos obrigatórios para todos os cursos –
linguagem digital, gestão escolar, l íngua portuguesa,
matemática, alfabetização; fragmentação da
Pedagogia em habilitações. Discutiram-se, ainda,
aspectos relacionados à política institucional de
formação de professores e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFF e a relação
entre os referenciais destes documentos e daquele
formulado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
Em 10 de março, os principais elementos do debate
foram levados ao Grupo de Trabalho constituído para
avaliação da implementação das diretrizes previstas
pela normativa nos currículos e ao Colegiado de
Licenciaturas, que é presidido pela Prof. Mariana
Vilela, chefe da DPD/CAEG, e tem representação da
PROGRAD, dos cursos de licenciatura da UFF e da
rede de educação básica.

IMPACTOS DA BNC-FORMAÇÃO NAS
LICENCIATURAS É TEMA DE

DISCUSSÃO NA PROGRAD
 

No início deste mês, a Pró-Reitora de Graduação criou
um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o
diagnóstico das condições de funcionamento e
elaboração do plano de apoio à gestão acadêmica dos
cursos de graduação a distância da Universidade
Federal Fluminense (UFF) oferecidos por meio do
Consórcio CEDERJ. 
A inciativa da Pró-Reitoria foi motivada por recentes
alterações na dinâmica de funcionamento de rotinas e
financiamento dos cursos oferecidos via CEDERJ, bem
como pela importância que tais cursos vêm assumindo
no cenário atual. Considerou, ainda, os seguintes
aspectos: compromisso social da Universidade com a
educação, inclusão e eficiência na gestão; a
necessidade de assegurar a continuidade e
sustentabil idade dos cursos de graduação a distância;
e a necessidade de propor ações articuladas entre a
UFF, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a
Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) e as
demais universidades que compõem o Consórcio
CEDERJ (Centro de Educação Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro).
O GT é composto por três coordenadores de cursos à
distância e a representação da PROGRAD é feita pela
Prof. Regina Moreth, da Coordenação de Educação à
Distância (CEAD).

PROGRAD CRIA GT PARA APOIO AOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO A

DISTÂNCIA DA UFF



Constituição de Grupo de Trabalho (GT) para tratar do ensino híbrido, compreendendo a análise do
mapeamento do cenário da oferta de componentes curriculares, dados de retenção e elaboração de propostas
para o planejamento de atividades acadêmicas em formato híbrido;
Elaboração de mapeamento a ser discutido no âmbito do GT;
Organização de oficina de ensino híbrido – PROIAC; e
Realização de Fórum temático sobre creditação de extensão.

Em 9 de março foi realizada a 1ª edição de 2021 do Fórum conjunto de Coordenadores de Curso e Chefes de
Departamentos. A reunião ocorreu por meio da plataforma Google Meet, contou com mais de 150 participantes e
teve a seguinte pauta e informes:

Pauta:
- Planejamento de reposição de estágios e componentes práticos.

Informes:
- Atualização de Projetos Pedagógicos;
- Extensão;
- Nova chefia da Divisão de Monitoria;
- Mostra de Inovação do Ensino Superior - PROIAC;
- Painéis temáticos COGRAD/Andifes.

Na ocasião, foram discutidos, sobretudo, aspectos relacionados à necessidade de dimensionamento de
componentes curriculares que não estão sendo oferecidos nesta conjuntura de restrições para enfrentamento à
pandemia da COVID-19 e aos desafios e perspectivas no âmbito do ensino remoto, ensino híbrido, trabalho
remoto, trabalho presencial e do combate à retenção e evasão, além da preocupação com a saúde mental de
estudantes e servidores em geral. Houve, ainda, apontamentos sobre: Programa “Promover IFES” - iniciativa que,
no âmbito da PROGRAD, está sob coordenação de Dulce Pontes, chefe da Divisão de Projetos Especiais
(DPE/CPP), e que tem como objeto a mobilidade virtual de estudantes de cursos de graduação - ; expectativas
para a creditação da extensão nos currículos dos cursos; e funcionalidades do Sistema Acadêmico. 
Por fim, a reunião teve como encaminhamentos:

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. A próxima reunião está prevista para 15 de abril de
2021. 

1ª EDIÇÃO DE 2021 DO FÓRUM
CONJUNTO DE COORDENADORES DE

CURSO E CHEFES DE DEPARTAMENTOS 
 



No final de março, a PROGRAD divulgou as orientações para a operacionalização do Programa de Monitoria de
2021, que atenderá o ano letivo de 2021, previsto para iniciar em 14 de junho. 
O Programa de Monitoria é um Programa anual, que visa fomentar a iniciação à docência de estudantes de cursos
de graduação da UFF, contribuindo para a formação de docentes para atuar na educação de nível superior e
oferecendo suporte aos alunos por meio de um conjunto de atividades acadêmicas que podem consistir em: apoio
em sessões de laboratório e aulas práticas; auxíl io na resolução de exercícios; elaboração de material didático
inovador; atividades relativas ao processo de aprendizado das disciplinas.
As diretrizes para a submissão e seleção de projetos de monitoria, distribuição de vagas e seleção de monitores,
bem como os procedimentos relacionados às rotinas de funcionamento do Programa estão estabelecidas nos
seguintes documentos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 03, DE 25 DE MARÇO DE 2021, que estabelece critérios para a
operacionalização do Programa de Monitoria da UFF, com vistas ao ano letivo de 2021.
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 04 DE 25 DE MARÇO DE 2021, que estabelece critérios para a
operacionalização da Monitoria Voluntária, com vistas ao ano letivo de 2021.
EDITAL PROGRAD/UFF Nº 02 /2021 DE 25 DE MARÇO DE 2021, que trata de processo seletivo interno de
projetos para o Programa de Monitoria 2021.

O Programa de Monitoria de 2021 tem duração prevista de 1º de junho de 2021 a 31 de janeiro de 2022. Ele é
coordenado pela Divisão de Monitoria da PROGRAD, que divulga, anualmente, o Edital de Seleção Interna de
Projetos, além de uma Instrução Normativa que estabelece procedimentos para a operacionalização do Programa,
que tem a versão com bolsa e a sem bolsa (Monitoria Voluntária).

DIVULGADAS ORIENTAÇÕES PARA O
PROGRAMA DE MONITORIA 2021

http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_57-21_in_prograd_3-2021_monitoria_2021.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_57-21_in_prograd_4-2021_monitoria_voluntaria_2021.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_57-21_edital_prograd_2-2021_monitoria_2021.pdf


377

270

Diplomas de Graduação
confeccionados pelo Departamento de
Administração Escolar em março. 

Colações de Grau Remotas realizadas
neste mês.

VOCÊ SABIA?



INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 02, DE 1º DE MARÇO DE 2021, que estabelece os procedimentos para a
seleção de Projetos de Ensino e Pesquisa de apoio às atividades acadêmicas não presenciais (ANP) e de estudantes
bolsistas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 01, DE 1º DE MARÇO DE 2021, que estabelece critérios para a
operacionalização da Tutoria Voluntária no âmbito do Programa de Tutoria da UFF, com vistas ao ano de 2021.

Edital TRM 2021 - http://www.coseac.uff.br/trm/2021/index.htm - ingresso nos cursos de graduação presencial da
UFF no ano letivo de 2021, por meio das modalidades de Transferência Facultativa, Reingresso, Mudança de Curso e
Mudança de Localidade.

Edital UFF/SiSU 2021.1 - http://www.coseac.uff.br/20211/ - ingresso nos cursos de graduação presencial da UFF no
1º semestre letivo de 2021, por meio do Processo Seletivo Principal – Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC)

Inscrição em disciplinas de ingressantes e inserção no ambiente acadêmico - informações e dados

III Encontro de Docentes da UFF divulga programação - O evento é organizado pelo Programa de Inovação e
Assessoria Curricular da PROGRAD

Prograd realizou mais de 400 colações de grau remotas em fevereiro

Alunos devem solicitar Cancelamento de Matrícula e Dispensa de Disciplinas diretamente pelo SEI

Pesquisa da UFF sobre sazonalidade da transmissão de COVID-19 prevê até 5000 óbitos diários nos próximos
meses

UFF aplicará testes gratuitos de COVID-19 em estudantes, técnicos e professores

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

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

http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_02_2021.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_02_2021.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_prograd_01_2021.pdf
http://www.coseac.uff.br/trm/2021/index.htm
http://www.coseac.uff.br/20211/
http://www.uff.br/?q=inscricao-em-disciplinas-de-ingressantes-e-insercao-no-ambiente-academico-informacoes-e-dados
http://www.uff.br/?q=iii-encontro-de-docentes-da-uff-divulga-programacao
http://www.uff.br/?q=prograd-realizou-mais-de-400-colacoes-de-grau-remotas-em-fevereiro
http://uff.br/?q=alunos-devem-solicitar-cancelamento-de-matricula-e-dispensa-de-disciplinas-diretamente-pelo-sei
http://www.uff.br/?q=noticias/24-03-2021/pesquisa-da-uff-sobre-sazonalidade-da-transmissao-de-covid-19-preve-ate-5000
http://www.uff.br/?q=noticias/26-03-2021/uff-aplicara-testes-gratuitos-de-covid-19-em-estudantes-tecnicos-e-professores

