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PROGRAD SE REÚNE COM COORDENAÇÃO DE
MEDICINA E PROPÕE MUDANÇAS EM

PROCEDIMENTOS DE LANÇAMENTO DE NOTAS
E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS

 

Nos últimos anos, o curso de Medicina, por deliberação
própria, pautada na excessiva carga horária e em
dinâmicas do curso, não acompanhava os grandes
movimentos dos cursos de graduação, como início e
término do período letivo, lançamento de notas feito
diretamente por docentes das disciplinas no Sistema
Acadêmico e inscrição online em disciplinas.
Os dois últimos procedimentos mencionados, 
 executados pelo pessoal técnico-administrativo que
atende à coordenação do curso, vinham causando
falhas na cadeia de responsabilidades, sobrecarga de
trabalho dos técnicos, reclamação de estudantes e
reforço a uma dinâmica já superada na gestão dos
outros cursos a partir de esclarecimentos da PROGRAD
a respeito das rotinas acadêmico-administrativas
institucionais e investimento da UFF no
aperfeiçoamento do Sistema Acadêmico para controle
dos registros acadêmicos.
Diante de recorrentes comunicações sobre dificuldades
presentes em rotinas do curso de Medicina, a
PROGRAD se reuniu com a Coordenação do Curso, no

final do mês de março, para melhor compreender a
situação, apresentar panorama do que é feito em outros
cursos e propor estratégias para enfrentar os
problemas reportados, sobretudo em relação à
organização do período letivo, do lançamento de notas e
da inscrição em disciplinas.
Após intenso processo de discussão interna com
docentes e de reflexão sobre aspectos abordados pela
PROGRAD na reunião, a Coordenação do Curso de
Medicina nos informou, em 4 de maio, que autoriza a
participação do curso e de seus estudantes no processo
de inscrição online em disciplinas e que o início do 1º
período letivo de 2021 se dará em 14 de junho,
acompanhando os demais cursos de graduação
presencial. Isso representa mais um importante passo
na consolidação de processos de trabalho institucionais
mais eficazes, por meio de meios digitais e que
propiciam melhor atendimento aos estudantes.



PROGRAD DIVULGOU ORIENTAÇÕES SOBRE
A MOBILIDADE EAD CEDERJ 2021.2 PARA AS
COORDENAÇÕES DE CURSOS PRESENCIAIS

 
Em 16 de abril de 2021, a PROGRAD divulgou para as
Coordenações de Curso, por meio do Ofício nº 19/2021, as
orientações para a solicitação de inscrição em disciplinas
CEDERJ 2021.2 , no âmbito da MOBILIDADE EAD CEDERJ
2021.2. As tabelas de candidaturas e de equivalência
deverão ser enviadas pelas Coordenações de Curso
interessadas até o dia 28/05/2021, para o e-mail
deborajanoth@id.uff.br, em conformidade com as
orientações apresentadas no Ofício . Isso permitirá que
sejam feitos os procedimentos de registro e homologação
de candidaturas nos prazos determinados pelo CEDERJ.
Para outras informações sobre o assunto, acesse
http://www.uff.br/?q=node/11290 .
A solicitação de inscrição em disciplinas CEDERJ –
MOBILIDADE EAD foi implementada em 2015 no âmbito das
estratégias institucionais de enfrentamento à retenção e
evasão escolares. A iniciativa ocorre por meio de chamadas
semestrais e costuma ter adesão de cursos das áreas de
exatas e tecnológicas e de fora da sede. A última chamada
teve a submissão de mais de 790 candidaturas e o
envolvimento de mais de 300 estudantes de 15 cursos de
graduação presencial.

correspondente. As reuniões contam com a
participação de integrantes da comissão de
mapeamento que compõem a comissão SEI/UFF, com a
chefe da Divisão de Controle de Certificados e
Diplomas (DCCD/DAE), a chefe da Divisão de Registro
e Acompanhamento de Discentes (DRAD/DAE), a
Diretora do Departamento de Administração Escolar
(DAE/GRAD) e a Assistente da PROGRAD. O trabalho
envolverá, ainda, a formalização dos entendimentos,
rotinas e procedimentos envolvidos no processo de
validação de registros e diplomação em Instrução
Normativa específica, feita a partir da revisão da
Instrução de Serviço PROGRAD nº 04/2020, de 24 de
abril de 2020 . Em tempo: o planejamento interno de
implantação de processos da Graduação no SEI prevê,
na sequência, a retomada de reuniões de mapeamento
do processo de revalidação de diplomas de Medicina e
revalidação de diplomas de refugiados. Mais adiante,
serão tratados outros processos e as chefias das
áreas correspondentes serão comunicadas. O
planejamento atualizado será compartilhado em breve.

Ao longo de abril ,  a PROGRAD avançou no mapeamento das
atividades relacionadas à validação de registros
acadêmicos e diplomação para conformação em processo e
implantação do SEI/UFF, como parte dos procedimentos
para a emissão do diploma digital no contexto da
transformação digital da Universidade. A expectativa é
concluir o mapeamento em maio, enquanto a ferramenta
Diploma Digital é construída no Sistema Acadêmico para
integração com o SEI e com a plataforma da RNP que
gerará o diploma digital e a documentação eletrônica

AVANÇA O MAPEAMENTO DO PROCESSO
DE DIPLOMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO

NO SEI E EMISSÃO DO DIPLOMA DIGITAL
 

mailto:deborajanoth@id.uff.br
http://www.uff.br/?q=node/11290
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_is_04-2020_-colacao_de_grau_administrativa.pdf


Na segunda quinzena de abril de 2021, com a proximidade do final de mais um período letivo e de organização
para o próximo, a PROGRAD orientou Coordenações de Curso e Departamento de Ensino a respeito dos prazos
e procedimentos para o lançamento das notas do 2º semestre letivo de 2020 e para o registro de quadro de
horários do 1º semestre de 2021, em atenção ao previsto nos Calendários para os anos letivos 2020 e 2021 e
na Resolução CEPEx nº 197/2020, de 15 de dezembro de 2020, que estabelece os critérios para a oferta de
componentes curriculares no ensino de graduação da Universidade Federal Fluminense a partir de 31 de
dezembro de 2020 e dá outras providências.
O Calendário de 2020 prevê o período de 16/04 a 13/05 para o lançamento das notas de 2020.2. Contudo,
diante da excepcionalidade do momento em curso e das possibil idades técnicas e operacionais, o Sistema
Lançamento de notas permanecerá aberto para o lançamento das notas de 2020.2 até 20/05/2021. Já o
período para o registro de alteração no Quadro de Horários para o 1º semestre de 2021, no Sistema
https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios, se estende de 27 de abril a 20 de maio.
Depois do fechamento dos Sistemas para ambos os procedimentos, as alterações em notas e em quadro de
horários só poderão ser feitas a partir do período de ajustes das inscrições de 2021.1, previsto para o início do
mês de junho – item 22 do Calendário Administrativo 2021 (Resolução CEPEX nº005/2021).
O registro correto das notas e do quadro de horários no Sistema Acadêmico é fundamental para que a
inscrição online em disciplinas do 1º semestre letivo de 2021 ocorra sem transtornos, tanto para os estudantes
quanto para as Coordenações de Curso e Departamentos de Ensino.

LANÇAMENTO DE NOTAS DE 2020.2
E QUADRO DE HORÁRIOS DE 2021.1
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O Edital do Programa de Monitoria 2021 foi divulgado no final de março e trouxe dois grandes destaques.
O primeiro destaque diz respeito ao reforço sobre a necessidade dos projetos se entenderem como uma iniciação
à docência para os Monitores, item já presente em Editais anteriores. Desta forma, todos os estudantes
selecionados deverão montar um plano de aula e executá-lo, com avaliação sob a supervisão do Orientador. O
plano de aula desenvolvido pelo Monitor será apresentado junto a um resumo expandido com os resultados
parciais do Projeto durante a Semana de Monitoria, que é realizada na Agenda Acadêmica UFF/Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia (SNCT).
Ao final da Monitoria, os Orientadores devem submeter resumo expandido com resultados finais à publicação nos
Cadernos de Docência e Inovação no Ensino Superior, nova revista do Programa de Inovação e Assessoria
Curricular (PROIAC UFF).
O outro destaque no Edital 2021 fica para o incentivo à Monitoria Voluntária, onde os estudantes selecionados
também participarão da Semana de Monitoria e terão certificação pela Divisão de Monitoria.
O novo Edital foi apresentado aos Coordenadores de Monitoria e equipe da Divisão de Monitoria organizou
plantões para dúvidas de Professores e Coordenadores.
O Programa encerrou o período de submissão de projetos em 18 de abril .
Foram 131 Departamentos e Coordenações de Curso participantes, com 2.662 vagas solicitadas em 1.281 projetos
submetidos.
Devido às adaptações necessárias ao Ensino Remoto ou Híbrido, esses números superaram a última edição do
Programa. Além disso, alguns Departamentos optaram por não extinguir o projetos presenciais, sabendo que não
receberiam vagas neste Edital.
A Comissão para Avaliação definiu os critérios com base no Edital e realizou reuniões periódicas para discutir os
projetos, proporcionando o alinhamento de toda a equipe.
O resultado da análise dos Projetos será divulgado até o dia 14 de maio e a interposição de recursos poderá ser
feita de 17 a 21 de maio.
Fonte: Profª Luiza Valente - Divisão de Monitoria

MONITORIA 2021 ENCERRA PERÍODO DE
SUBMISSÃO DE PROJETOS



Os eventos, organizados pelo Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC UFF), totalmente online,
foram realizados de 07 a 09 de abril .  
O Encontro, que aconteceu em formato de mesa-redonda, abordou temas como Inovação Curricular, Avaliação e
Programas de Desenvolvimento de Docentes. Foram mais de 200 inscritos e as atividades já foram assistidas por
mais de 1.500 pessoas.
Os temas foram propostos em razão do momento atual de pandemia e também por questões discutidas no âmbito
universitário, tais como avaliação, interprofissionalidade e relação docente-discente.
Já, a VI Mostra de Inovação no Ensino Superior, reuniu trabalhos selecionados em forma de vídeo, em seu canal no
Youtube e a discussão foi realizada via Google Meet. Foram 35 trabalhos apresentados, sendo a maioria de
Docentes da UFF em Niterói, além da participação de outras universidades. Também foram realizadas duas Lives
que levantaram temas como Inovação Pedagógica e Avaliação no Ensino Superior. 
O PROIAC agora prepara-se para realizar 6 Oficinas para o Desenvolvimento Docente com temas relacionados ao
Ensino Remoto. A iniciativa fortalece o trabalho dos professores neste novo cenário e contribui para que o ensino
na Universidade continue sendo entregue com excelência.
Todas as oficinas serão realizadas em modo online entre os dias 31/05 a 11/06. Para se inscrever, o interessado
deverá acessar: http://proiac.uff.br/?page_id=36
Fonte: Silvia Pereira - PROIAC UFF

VI MOSTRA DE INOVAÇÃO NO ENSINO
SUPERIOR E O III ENCONTRO DE

DOCENTES DA UFF - RESULTADOS
 

VOCÊ SABIA?

126 Diplomas de Graduação confeccionados pelo
Departamento de Administração Escolar em abril. 

http://proiac.uff.br/?page_id=36


Comunicado PROGRAD sobre o convênio com o Município do Rio de Janeiro para estágio não obrigatório na Área de
Saúde

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

UFF abre inscrições no SISU com 4.858 vagas

PROGRAD divulga Edital de Seleção Interna de Projetos para o Programa de Licenciaturas 2021

O que a UFF tem feito para contribuir com a luta contra o coronavírus? Confira o relatório disponível.

UFF aplica testes de PCR para detecção de Covid-19 na comunidade acadêmica

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

TEM UMA SUGESTÃO DE PAUTA?
Envia um e-mail para nós com o título "Sugestão de Pauta - Boletim PROGRAD" para
secretaria.prograd@id.uff.br

VEM AÍ...
"Na próxima edição teremos uma seção especial para vocês. "Conheça a PROGRAD" vai mostrar um
pouquinho dos setores que compõem a Pró-Reitoria e suas equipes!
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