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PROGRAD PARTICIPA DE COMISSÃO DE
RECEPÇÀO A NOVOS ESTUDANTES E
SERVIDORES E REALIZA EVENTO DE

BOAS-VINDAS

Com a data de retorno gradual ao Ensino Presencial marcada e o trabalho presencial
também sendo retomado, a UFF reuniu uma equipe, composta por representantes de Pró-
Reitorias e Superintendências, com o objetivo de organizar uma recepção aos estudantes
e servidores que ingressaram na Universidade desde 2020, porém, muitos, ainda sem
conhecer o seu espaço físico, devido ao distanciamento imposto pela Covid-19.
O evento de recepção, então, ganhou um nome,"#VivaOsReencontrosUFF" tomou os
campi e as redes sociais em uma forte campanha que convidava a todos os membros da
comunidade acadêmica a celebrar esse reencontro depois de um tempo distante e difícil.
A data dessa grande reunião estava marcada: 28 e 29 de março, quando acontecia
também o retorno das aulas presenciais. Diversos campi, de Niterói e do interior,
prepararam uma recepção especial para todos.
A comissão criou um site de boas-vindas e espalhou pelos campi cartazes com QRCode
direcionado para este endereço, onde interessados podem encontrar as principais
informações e oportunidades da UFF, além de um guia, que pode ser baixado, e tem por
objetivo servir de apoio para os novos membros da comunidade acadêmica.
A PROGRAD, especialmente, marcou presença no Campus do Gragoatá, em frente do
Bloco A. A tenda contou com a presença da equipe do Projeto Trote Cultural UFF, que
está completando 21 anos, e ofereceu ao público diversas atividades  culturais como
caricaturista, distribuição de brindes e um tour pelos campi da UFF e pontos turísticos da
cidade de Niterói.
Todo o evento teve cobertura da Superintendência de Comunicação Social e da
PROGRAD. O registro, como fotos e vídeos, podem ser encontrados nas Redes Socais da
UFF e da PROGRAD: @uffoficial e @prograduff, no Facebook e Instagram. 
Para conhecer o site de boas-vindas e rever a programação completa, clique em:
www.uff.br/boasvindas.

http://www.uff.br/boasvindas


UFF LANÇA CARTILHA DE ORIENTAÇÃO
PARA COORDENAÇÕES DE CURSO

Com o objetivo de apresentar para os servidores e gestores que atuam nas Coordenações
as normas que orientam o funcionamento das Coordenações de Curso, os setores que
atuam como parceiros, as atribuições do Coordenador e demais assuntos referentes ao
funcionamento desse setor, a UFF elaborou uma cartilha, que foi construída em trabalho
conjunto da PROGRAD, PROAES,UFF Acessível e SDC.
A cartilha é produto da "Formação de Gestores da UFF", uma iniciativa da Escola de
Governança em Gestão Pública da PROGEPE e faz parte de uma trilha de aprendizagem
para gestores que visa a contribuir para o fluxo de informações das normativas internas da
UFF e consolidar os conhecimentos necessários para exercer o papel de gestor na
Instituição.
Nela já estão incorporadas as mudanças em processos de trabalho e serviços
implementados durante a Pandemia de Covid-19. Além disso, a cartilha reúne documentos
de referência, aspectos operacionais e períodos de tempo que abrangem as rotinas
administrativas ou macroprocessos do curso.
A expectativa é que a cada dois anos o documento possa ser atualizado com novas
diretrizes e torne-se uma importante fonte de consulta complementar para as
Coordenações.
Para baixar a cartilha, acesse: https://www.uff.br/?q=cartilha-para-coordenacoes-de-curso-
de-graduacao-orientacoes-sobre-normas-setores-parceiros

https://www.uff.br/?q=cartilha-para-coordenacoes-de-curso-de-graduacao-orientacoes-sobre-normas-setores-parceiros


TRABALHO DE CAMPO – PLANEJAMENTO
PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES

Em março, a Pró-Reitora de Graduação, Profª Alexandra Anastacio, se reuniu com
representantes de Unidades Acadêmicas cujos cursos de graduação têm atividades de
Trabalho de Campo e Visitas Técnicas previstas em seus Projetos Pedagógicos de Curso.
O objetivo do encontro foi o planejamento do Trabalho de Campo para o ano letivo de
2022, que marca a retomada ampliada de atividades presenciais suspensas com a
pandemia.
Participaram da reunião docentes do Instituto de Geociências (liderança do grupo), do
Instituto de Biologia, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, do Instituto de Ciências
da Sociedade e Desenvolvimento Regional (de Campos dos Goytacazes), entre outros. Em
geral, os presentes manifestaram preocupação com a demanda reprimida de estudantes
que não tiveram experiências de campo nos últimos dois anos e relataram que aguardam
ansiosos pela retomada das atividades. Foram discutidas estratégias de otimização do uso
do transporte e de flexibilização da participação de estudantes – para além daqueles
efetivamente inscritos nas disciplinas no período letivo corrente -, de modo que passem a
ser considerados, também, concluintes e aqueles que tenham cursado as disciplinas
envolvidas nos períodos letivos de ensino remoto emergencial. A Pró-Reitora de
Graduação enfatizou a necessidade de observância do monitoramento da região prevista
para a atividade de campo no que se refere ao avanço/controle da pandemia. Identificou-
se, também, a importância da cautela na análise de exceções.
Ficou pacificada a retomada das atividades de campo em maio, com a expectativa de
início da organização local da Unidade para o envio das solicitações, por meio de
formulário próprio, observando, no que couber para o momento, o que resta disposto na
Instrução de Serviço PROGRAD Nº 03/2019, de 20 de fevereiro de 2019, que estabelece
critérios e procedimentos para a solicitação e concessão de apoio para realização de
Trabalhos de Campo e Visitas Técnicas. O apoio às atividades de campo envolve, além de
transporte, a concessão de diárias, de bolsas e de seguro. Depois da reunião, o formulário
de solicitações foi encaminhado pelo Profº Reiner Rosas, do Instituto de Geociências, aos
representantes das Unidades.

http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/044-19-_instrucao_de_servico_prograd_03-2019_trabalho_de_campo.pdf


TRANSIÇÃO CAEG

Com a exoneração, a pedido, do Profº Jorge Simões de Sá Martins da função de
Coordenador da Coordenação de Apoio ao Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de
Graduação, a Prograd vem enfrentando o processo de transição de gestão da instância
administrativa que congrega as Divisões de Avaliação, de Apoio Curricular, de Estágio, de
Monitoria e de Prática Discente. Foi convidado para assumir a Coordenação da CAEG – e
a função de Substituto Eventual da Pró-Reitora - o Profº Marcelo da Silva Corrêa, do
Instituto de Matemática e Estatística.
No final do mês de março e início do mês de abril, foram realizadas reuniões de transição
com as chefias das Divisões subordinadas à CAEG, em que foram apresentadas e
discutidas junto ao novo Coordenador as principais atividades sob a responsabilidade dos
setores, além dos principais desafios e expectativas institucionais com o movimento de
retorno às atividades presenciais.
O Profº Jorge Sá Martins, docente do Instituto de Física que se despede da Coordenação,
atua junto à Prograd desde 2007, passando pela Divisão de Monitoria e pela CAEG e
tendo se afastado por apenas 4 anos neste período. Enquanto Coordenador da CAEG
também exerceu a função de Substituto Eventual do Pró-Reitor e foi responsável pela
coordenação e pelo suporte às mais diversas ações da Pró-Reitoria junto aos cursos de
graduação, além da orientação e encorajamento às equipes de trabalho, ostentando um
importante legado.

Aproveitamos a oportunidade para transmitir ao Profº Jorge nosso profundo
agradecimento, respeito e admiração. Manifestamos, ainda, votos de boas-vindas e
sucesso ao Profº Marcelo, certos da responsabilidade e dedicação que a nova função
exige. 



INSCRIÇÃO ONLINE EM DISCIPLINAS
2022.1 – ESTATÍSTICAS

Quantidade de inscrições em turma por turno

Quantidade de Inscrições / alunos inscritos por modalidade - com comprovante de
vacina

Dos 49.102 alunos ativos, 31.837 colocaram comprovante de vacinação no Sistema
Acadêmico.

A inscrição online em disciplinas do 1º semestre letivo de 2022 chegou ao final com
29.608 estudantes regulares inscritos em 6.921 turmas de 4.197 disciplinas de cursos
de graduação presencial da UFF. Em comparação à inscrição online de 2021.1, o
quantitativo de inscritos é ligeiramente superior.

Algumas estatísticas do processo de inscrição*
No período de inscrições online de estudantes regulares (15 a 17/03), foram registrados
30.282 candidatos, o que representa, aproximadamente, 66% dos estudantes habilitados.
O turno que teve a maior quantidade de inscrições foi o matutino, com mais de 51 mil
inscrições em turmas. O turno noturno conta com mais de 40 mil inscrições.
 Considerando o número de inscritos em disciplinas em relação ao número de estudantes
matriculados em cada curso, atingiram os maiores percentuais os cursos de Medicina
Veterinária (79%), seguido de Farmácia (76%) e Enfermagem de Niterói (74%). Quando
tratamos isoladamente os quantitativos de inscritos online em disciplinas, o curso de
Direito de Niterói novamente se destaca com mais de 860 alunos inscritos, o que
representa cerca de 3% do total de inscritos.

Outras estatísticas:

Matutino - 51.791
Integral - 46.128
Noturno - 40.566
Vespertino - 39.713

(Modalidade da turma de disciplina - Inscrições em turma / Alunos inscritos - alunos com
comprovante)
Presencial - 50.289 / 18.444 - 18.424
Presencial EPMT - 50.198 / 19.174 - 19.006
Remoto - 30.382 / 17.100 - 16.636
Não Informado - 51.808 / 11.526 - 2.740

*Dados apurados em 22/03/2022.

https://www.uff.br/?q=inscricao-online-em-disciplinas-20221-graduacao-estudantes-regulares
https://www.uff.br/?q=inscricao-online-em-disciplinas-20221-graduacao-estudantes-regulares


DIPLOMA DIGITAL

Nos últimos dois anos, sobretudo, a UFF, por meio de equipes da Prograd e da STI, vem
envidando esforços para a implantação do Diploma Digital, processo que garantirá a
expedição totalmente digital da documentação acadêmica mais importante da graduação –
o diploma e o histórico escolar. O trabalho de implementação do Diploma Digital consiste
em organizar e tratar os registros acadêmicos, realinhar rotinas administrativas, validar
processos e implantar funcionalidades em sistemas de tecnologia da informação utilizados
pela Universidade para expedir a documentação acadêmica, em conformidade com a
legislação e com o devido controle e rastreabilidade exigidos.

Em linhas gerais, o Diploma Digital envolve um conjunto de procedimentos para a
expedição e controle da expedição da documentação acadêmica em formato digital. Dessa
feita, para regular e sustentar as decisões institucionais, os processos de trabalho e
rotinas administrativas adotadas a partir da legislação superior, foram publicados, em
março, três atos normativos principais, pois parte dos processos já foram iniciados, em
fase de estabilização, em 14 de março. São eles:

PORTARIA UFF Nº 68.319 de 11 de março de 2022, que dispõe sobre a emissão em
formato digital de diplomas de cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal
Fluminense. 
Este ato adapta internamente a a Portaria MEC nº 1.001, de 8 de dezembro de 2021, que
altera a Portaria MEC nº 330, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre a emissão de
diplomas em formato digital nas instituições de ensino superior pertencentes ao sistema
federal de ensino, e a Portaria MEC nº 554, de 11 de março de 2019, que dispõe sobre a
emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital, pelas Instituições de
Ensino Superior - IES pertencentes ao sistema federal de ensino

Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº 27 de 10 de março de 2022, que estabelece os
procedimentos administrativos para a validação de registros acadêmicos, colação de grau
e diplomação no âmbito da graduação da Universidade Federal Fluminense. 
Este ato conforma todos os processos de trabalho de Coordenações de Curso e de setores
da Prograd, baliza o mapeamento do processo administrativo implantado no SEI (como
pano de fundo), e revoga a Instrução de Serviço PROGRAD nº 05/2019, de 10 de maio de
2019, e a Instrução de Serviço PROGRAD nº 04/2020, de 24 de abril de 2020.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_47-22_portaria_uff_68319_diploma_digital.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_47-22_in_prograd_27_22.pdf


Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº 28 de 10 de março de 2022, que dispõe sobre a
expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito da
Universidade Federal Fluminense. 
Este ato adapta internamente a Portaria Normativa MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de
graduação no âmbito do sistema federal de ensino.

A emissão da documentação acadêmica – diploma e histórico escolar – em formato físico
está interrompida temporariamente para adequação à legislação e posterior retomada,
agora em formato digital. Há uma fila para expedição, orientada pela ordem de realização
das colações de grau. Tão logo a documentação acadêmica seja expedida, o titular da
mesma receberá uma mensagem de notificação no e-mail @id.uff.br.
Em fase de estabilização da implantação, a Prograd deu início, com assistência da STI,
aos procedimentos para a expedição de documentos já identificados como urgentes e
pendentes (passivo). Neste momento, a necessidade de realinhamento operacional – em
virtude da integração entre Sistemas externos à UFF, inclusive - não nos permite fixar um
prazo administrativo para a entrega plena do Diploma Digital. Seguimos empenhados e
atentos a esse compromisso institucional e legal, cientes de que estamos dando um passo
definitivo em direção à transformação digital, com segurança, rastreabilidade e
transparência. 
Em breve divulgaremos mais informações sobre o tema. 

UFF RETOMA PROGRAMA DE
MOBILIDADE NACIONAL

Após 02 anos pausado devido à Pandemia de
Covid-19, o Programa de Mobilidade Nacional
terá inscrições abertas para o segundo
semestre deste ano.
As inscrições deverão ser feitas de 13 de
abril a 13 de maio, conforme orientações para
estudantes da UFF e de outras IFES
disponíveis em: https://www.uff.br/?
q=mobilidade-nacional-no-grupo-graduacao-
mobilidade-nacional-no-grupo-estudante 

É importante ler a nova Instrução de Serviço do Programa, disponível aqui.
O Programa Andifes de Mobilidade Acadêmica alcança alunos regularmente matriculados
em cursos de graduação, que tenham integralizado todas as disciplinas previstas para o 1º
e 2º semestres letivos do curso, na UFF, e possuam, no máximo, uma reprovação por
período letivo. Este Convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos entre as
IFES, que serão enquadrados em normas específicas.
Atualmente são 57 Institutos Federais de Ensino Superior espalhados por todo o país
participando do Programa.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_47-22_in_prograd_28_22.pdf
http://id.uff.br/
https://www.uff.br/?q=mobilidade-nacional-no-grupo-graduacao-mobilidade-nacional-no-grupo-estudante
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs-_in_prograd_29_2022.pdf


PROGRAMA DE LICENCIATURAS
DIVULGOU EDITAL PARA PROJETOS

2022

Em março a PROGRAD divulgou a INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF N° 26, DE
08 DE MARÇO DE 2022, que dispõe sobre orientações para a realização das atividades de
Estágio Curricular Obrigatório para os cursos presenciais de Licenciatura da Universidade
Federal Fluminense (UFF) durante o período de transição gradual entre o Estágio Remoto
Excepcional decorrente da pandemia da COVID-19 e o Estágio em um novo cenário da
pandemia.
Vale destacar que a realização do Estágio Curricular Obrigatório com atividades in loco
nas instituições concedentes se dará de acordo com as condições sanitárias locais do
campo de estágio e em conformidade com o plano de contingência da UFF e das unidades
acadêmicas e administrativas, e a distribuição da carga horária poderá ser no formato
Presencial ou Mediado por Tecnologia.
Com base nessa Instrução Normativa, a Divisão de Prática Discente lançou o Edital do
Programa de Licenciaturas para 2022, com as normas para o processo seletivo e
distribuição de bolsas.
O Programa Licenciaturas tem por objetivo a fomentar a iniciação à docência de
estudantes dos cursos de licenciatura da UFF e contribui para a formação de docentes
para a educação básica no país.
Além de receber novos projetos, o Programa esteve aberto à renovações de propostas
contempladas no ano passado.
As inscrições foram abertas entre 30 de março a 13 de abril e o resultado final será
divulgado em 05 de maio no site da Divisão de Prática discente:
https://divisaopraticadiscente.uff.br/
As bolsas terão vigência até dezembro deste ano.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_in_prograd_26_2022.pdf


VOCÊ SABIA?

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

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de março.

Estudantes colaram grau no mês de
março.

37

119

803

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em março.202



Graduação: resultado da Inscrição online em disciplinas 2022.1 e
orientações

Estudante ingressante UFF 2022.1 – está chegando a solicitação de
inscrição em disciplinas

Projeto Trote Cultural UFF já tem programação presencial de
recepção aos calouros

Inscrição online em disciplinas 2022.1 – Graduação – estudantes
regulares

Cátedra da ONU aponta UFF como líder nacional em revalidações de
diplomas de refugiados

UFF celebra retorno presencial com evento nos campi

Conselho Universitário da UFF aprova honraria máxima para quatro
personalidades

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=graduacao-resultado-da-inscricao-online-em-disciplinas-20221-e-orientacoes
https://www.uff.br/?q=estudante-ingressante-uff-20221-esta-chegando-solicitacao-de-inscricao-em-disciplinas
https://www.uff.br/?q=projeto-trote-cultural-uff-ja-tem-programacao-presencial-de-recepcao-aos-calouros
https://www.uff.br/?q=inscricao-online-em-disciplinas-20221-graduacao-estudantes-regulares
https://www.uff.br/?q=noticias/28-03-2022/catedra-da-onu-aponta-uff-como-lider-nacional-em-revalidacoes-de-diplomas-de
https://www.uff.br/?q=noticias/21-03-2022/uff-celebra-retorno-presencial-com-evento-nos-campi
https://www.uff.br/?q=noticias/18-03-2022/conselho-universitario-da-uff-aprova-honraria-maxima-para-quatro-personalidades


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!


