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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
E SOCIAL EM PAUTA – PARCERIA

ENTRE UNIVERSIDADE E PREFEITURA
 

Desenvolvimento institucional e social em pauta – parceria
entre Universidade e Prefeitura. A Pró-Reitoria de
Graduação foi procurada pela Secretaria de Assistência
Social e Economia Solidária da Prefeitura de Niterói e
estabeleceu contatos para dialogar sobre a construção do
Programa de Promoção Social: Agentes pela Cidadania, em
tramitação em instâncias municipais para aprovação e início
de mais uma importante parceria entre a Prefeitura, a
Universidade e a FEC para impulsionar o desenvolvimento
institucional e social. 
Em linhas gerais, o Programa tem sido estruturado em torno
do objetivo de promover, por meio de oficinas de reforço
escolar, o desenvolvimento humano de grupos populacionais
assistidos pela Rede de Proteção Social Básica e pela
Proteção Social Especial em equipamentos de assistência de
Niterói e a suplementação da assistência estudantes em
situação de vulnerabil idade vinculados a cursos de
licenciatura de instituições públicas e privadas de ensino de
Niterói.
Mais informações sobre esta importante iniciativa serão
divulgadas em momento oportuno, depois de concluídas
todas as formalidades a ela relacionadas.

SALA DE REUNIÕES DA PROGRAD
AGORA TEM VIDEOCONFERÊNCIA

A sala de reuniões da PROGRAD, agora conta com
equipamento de videoconferência, que permite a
captação de som e imagem com qualidade e
estabil idade. A ação é fruto do investimento da Pró-
Reitoria em ferramentas úteis às dinâmicas híbridas de
trabalho. Nossos agradecimentos à Gerência
Operacional de Tecnologia e à Gerência Plena Financeira
da PROGRAD



Durante o mês de julho, equipes da Pró-Reitoria de Graduação, da Superintendência de Documentação e da
Superintendência de Tecnologia da Informação realizaram reuniões de trabalho para tratar da expedição de
documentação acadêmica da Faculdade de Tecnologia de São Gonçalo (FATESG), em decorrência da transferência do
acervo acadêmico da instituição descredenciada para a Universidade Federal Fluminense – UFF.
A FATESG foi descredenciada a pedido, por meio da Portaria MEC nº 523, de 12 de junho de 2013, e teve seu acervo
acadêmico transferido à UFF em 2019, em um processo complexo e minucioso devidamente acompanhado pela
Superintendência de Documentação. A transferência do acervo acadêmico da FATESG para a UFF e autorização para a
expedição de diplomas e demais documentos acadêmicos da instituição descredenciada pela UFF estão reguladas em
documento emitido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação -
Portaria SERES/MEC nº 217, de 29 de junho de 2020.
Nesse processo, cabe à UFF se organizar para analisar e inventariar o acervo acadêmico recebido e se organizar para
dar cumprimento ao disposto na Portaria nº 217/2020, alinhando internamente procedimentos para orientar a
expedição de documentos acadêmicos e o devido atendimento aos interessados pelas áreas competentes.
Como parte dessa organização, foram tomadas, até o momento, as seguintes providências: verificação e discussão
sobre as condições do acervo recebido pela UFF; estudo de documentação exarada por outras instituições para tratar
de situação correlata; definição dos principais fluxos do processo de trabalho a serem adotados internamente. Estão
em articulação, ainda, a definição acerca de outros elementos igualmente importantes, como a solução tecnológica ser
util izada para a expedição da documentação de forma controlada e segura, a forma de recepção e encaminhamento
das solicitações e o momento mais adequado para a divulgação de orientações regulares aos interessados.
Mais informações sobre o assunto serão divulgadas em breve na página institucional da UFF, conforme previsto no ato
normativo do MEC.

EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA DE
IES DESCREDENCIADA - FATESG



Como adiantamos no boletim de junho, neste último mês foram implantados no SEI/UFF mais 4 (quatro)
processos da Graduação. São eles:
Revalidação de Diploma obtido no Exterior (Medicina) - https://www.uff.br/?q=processo/revalidacao-de-
diploma-obtido-no-exterior-medicina
Revalidação de Diploma obtido no exterior (Refugiados) - https://www.uff.br/?q=processo/revalidacao-de-
diploma-obtido-no-exterior-refugiados
Empenho de bolsas (PROGRAD) - https://www.uff.br/?q=processo/empenho-de-bolsas-prograd
Pagamento de bolsas (PROGRAD) - https://www.uff.br/?q=processo/pagamento-de-bolsas-prograd

Equipes da PROGRAD e da Comissão SEI trabalharam, ao longo do mês de julho, na finalização do
mapeamento dos processos de Celebração de Convênio de Estágio, que estão previstos para implantação no
SEI/UFF em meados de agosto, e do processo de “Validação de Registros Acadêmicos e Diplomação”, por sua
vez, previsto para ser implantado assim que forem concluídos os esforços relacionados ao Diploma Digital. A
tramitação eletrônica destes processos representará um grande avanço institucional tanto para facil itar o
trabalho das equipes como para prestar os serviços de forma mais célere e eficiente.

Segundo planejamento interno da PROGRAD, os próximos processos a serem mapeados para o SEI são de
Aproveitamento de Disciplina – Correspondência entre Disciplinas e, em seguida, os processos da área de
Apoio Curricular – Criação de Disciplinas, Ajuste Curricular e Mudança Curricular. .

PROCESSOS DA GRADUAÇÃO
NO SEI: ATUALIZAÇÕES

https://www.uff.br/sei
https://www.uff.br/?q=processo/revalidacao-de-diploma-obtido-no-exterior-medicina
https://www.uff.br/?q=processo/revalidacao-de-diploma-obtido-no-exterior-refugiados
https://www.uff.br/?q=processo/empenho-de-bolsas-prograd
https://www.uff.br/?q=processo/pagamento-de-bolsas-prograd


O Ministério da Educação e o INEP publicaram em julho,
respectivamente, a Portaria de regulamentação do ENADE
2021 e o Edital do exame.
Com a publicação dos documentos o MEC/INEP estabeleceu
áreas habilitadas e o cronograma previsto de atividades
para a realização do ENADE em 2021.
A novidade é que em 2021 serão avaliadas as mesmas
áreas que eram esperadas para 2020. O exame de 2020
deixou de ser realizado em função da crise sanitária
provocada pela pandemia de Covid-19.
Dessa forma o ciclo avaliativo pulou o ano de 2020, sendo
retomado em 2021.

ENADE 2021 SERÁ REALIZADO
COM GRUPO DE CURSOS QUE
SERIAM AVALIADOS EM 2020

A prova está marcada para dia 14 de novembro de 2021, com início previsto às 13h30, horário de Brasíl ia e terá
quatro horas de duração.
Neste mês de julho, a PROGRAD realizou duas reuniões com os coordenadores dos cursos envolvidos no ciclo
avaliativo do ENADE 2021 para orientações e discussões das principais preocupações envolvidas.
Outras informações estão disponíveis nas seguintes páginas: https://www.uff.br/?q=enade-2021-sera-realizado-
com-grupo-de-cursos-que-seriam-avaliados-em-2020
https://www.uff.br/?q=enade
https://www.uff.br/?q=informacoes-sobre-o-enade-2021
https://www.uff.br/?q=faq/qual-o-cronograma-oficial-de-eventos-no-enade-2021

O curso "Potencializando o Ensino e Aprendizado
usando o Classroom" oferecido aos tutores e pós-
graduandos, eralizado de 12 a 27 de julho, obteve 22
tutores inscritos e, aproximadamente e 12 concluíram
o curso (os números ainda estão sendo fechados). O
objetivo foi instrumentalizar os tutores no durante
sua atuação junto aos alunos de graduação dos
cursos atendidos. O curso teve 3 lives e mediação
intensiva nos momentos assíncronos, a exemplo do
ano passado para os docentes.
Além disso, o PROIAC também realizou o Webnário
"Potencialidades dos Recursos Educacionais Abertos
(REA) no Ensino Superior", cujo l ink é
https://www.youtube.com/watch?v=3D8Qcxwd510
 Fonte: Professora Luiza Valente -Divisão de
Monitoria

PROIAC REALIZOU DOIS
EVENTOS EM JULHO

https://www.uff.br/sites/default/files/informes/portaria_no_494_de_8_de_julho_de_2021_-_portaria_no_494_de_8_de_julho_de_2021_-_dou_-_imprensa_nacional.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/informes/edital_36_2021.pdf
https://www.uff.br/?q=enade-2021-sera-realizado-com-grupo-de-cursos-que-seriam-avaliados-em-2020
https://www.uff.br/?q=enade
https://www.uff.br/?q=informacoes-sobre-o-enade-2021
https://www.uff.br/?q=faq/qual-o-cronograma-oficial-de-eventos-no-enade-2021
https://www.youtube.com/watch?v=3D8Qcxwd510


DIVISÃO DE MONITORIA SE PREPARA
PARA REALIZAR A XXIII SEMANA DE
MONITORIA TOTALMENTE ONLINE

A Divisão de Monitoria da PROGRAD realizou duas reuniões com os coordenadores de monitoria nos dias 15 e 16 de
julho de 2021 para discutir a organização da XXIII Semana de Monitoria, um dos eventos que tradicionalmente
compõem a Agenda Acadêmica da UFF. Participaram de cada um dos encontros em torno de 40 Coordenadores de
Monitoria de Departamentos de Ensino/Coordenações de Curso dos mais diversos campus e áreas.
Na ocasião, foram discutidos aspectos e procedimentos a respeito da apresentação dos trabalhos dos monitores,
da formação das bancas e da organização da segunda etapa do evento. Os docentes foram convidados a participar
de uma sala do Google Classroom, disponível em: https://classroom.google.com/c/MzIxMjE3NDI0MTIw?
cjc=u5et6ue, contendo uma variedade de materiais que podem guiar os orientadores de monitoria. Também foi
possível dialogar e identificar situações que não foram abordadas nos editais anteriores e que serão contempladas
no próximo. Em 2021, pela primeira vez, a Semana está sendo organizada para ter suas duas etapas realizadas
online.
A principal demanda apresentada pelos Coordenadores de Monitoria no encontro com a Divisão foi a realização da
Semana de Monitoria durante o período letivo regular – ou seja, fora do período de recesso escolar para o qual
havia sido divulgada a Agenda Acadêmica no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A realização da
Semana de Monitoria fora do período letivo regular compromete a participação, sobretudo, de estudantes e
docentes no evento.
Diante da preocupação e demanda reportadas pela Divisão de Monitoria, a Pró-Reitora de Graduação enviou ao
Gabinete do Reitor uma solicitação formal de realização da XXIII Semana de Monitoria e de outros eventos de
programas institucionais no período de 25 a 29 de outubro – ainda no mês Nacional da Ciência, Tecnologia e
Inovações, para propiciar maior engajamento da comunidade universitária.
O edital da XXIII Semana está em fase final de elaboração, aguardando apenas a definição do cronograma do
evento.

https://classroom.google.com/c/MzIxMjE3NDI0MTIw?cjc=u5et6ue


VOCÊ SABIA?

659 Diplomas da UFF registrados pelo Departamento de
Administração Escolar em julho

Registros de Diplomas de Instituições particulares feitos pelo
Departamento de Administração Escolar em julho

Verificações de Autenticidades realizadas no mês de julho

Estudantes colaram grau no mês de julho

71

111

579



PET Administração (Gestão Social) de Volta Redonda divulga Edital para Bolsistas

Cadastro de usuário externo – processos da Graduação para 21.2

Webinário Potencialidades dos Recursos Educacionais Abertos no Ensino Superior

Parkinson: pesquisadores da UFF participam do desenvolvimento de tecnologia de baixo custo
que mede sinais da doença

Internacionalização: UFF oferece curso inovador sobre desafios globais contemporâneos

PDPA: UFF e Niterói planejam criação de moeda digital com foco em preservação do meio
ambiente

HUAP/UFF recebe Ministro da Saúde para reunião e visitação às instalações do hospital

Nota das Instituições de Ensino e Pesquisa do Rio de Janeiro sobre a ação civil pública do MPF
relativa ao retorno presencial das atividades acadêmicas

Identifique fraquezas e desafios da sua unidade. Preencha o PDU

Saiba como identificar Transtornos Alimentares em você e nos seus familiares!

Exponha as suas experiências profissionais no Seminário Científico da UFF

Dê um basta nas crises alérgicas com as dicas do especialista da UFF

UFF lança sexta versão do Plano de Contingência para retorno das atividades presenciais 

Bem-estar em saúde para a comunidade acadêmica: conheça o Projeto SABEGRA 

Inscrições abertas para a primeira turma do Minor em desafios globais

Processo seletivo para o Curso de Arquitetura e Urbanismo

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=pet-administracao-gestao-social-de-volta-redonda-divulga-edital-para-bolsistas
https://www.uff.br/?q=cadastro-de-usuario-externo-processos-da-graduacao-para-212
https://www.uff.br/?q=events/webinario-potencialidades-dos-recursos-educacionais-abertos-no-ensino-superior
https://www.uff.br/?q=noticias/29-07-2021/parkinson-pesquisadores-da-uff-participam-do-desenvolvimento-de-tecnologia-de
https://www.uff.br/?q=noticias/20-07-2021/internacionalizacao-uff-oferece-curso-inovador-sobre-desafios-globais
https://www.uff.br/?q=noticias/27-07-2021/pdpa-uff-e-niteroi-planejam-criacao-de-moeda-digital-com-foco-em-preservacao-do
https://www.uff.br/?q=noticias/22-07-2021/huapuff-recebe-ministro-da-saude-para-reuniao-e-visitacao-instalacoes-do
https://www.uff.br/?q=noticias/15-07-2021/nota-das-instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-do-rio-de-janeiro-sobre-acao-civil
https://www.uff.br/?q=identifique-fraquezas-e-desafios-da-sua-unidade-preencha-o-pdu
https://www.uff.br/?q=saiba-como-identificar-transtornos-alimentares-em-voce-e-nos-seus-familiares
https://www.uff.br/?q=exponha-suas-experiencias-profissionais-no-seminario-cientifico-da-uff
https://www.uff.br/?q=de-um-basta-nas-crises-alergicas-com-dicas-do-especialista-da-uff
https://www.uff.br/?q=uff-lanca-sexta-versao-do-plano-de-contingencia-para-retorno-das-atividades-presenciais
https://www.uff.br/?q=uff-lanca-sexta-versao-do-plano-de-contingencia-para-retorno-das-atividades-presenciais
https://www.uff.br/?q=bem-estar-em-saude-para-comunidade-academica-conheca-o-projeto-sabegra
https://www.uff.br/?q=bem-estar-em-saude-para-comunidade-academica-conheca-o-projeto-sabegra
https://www.uff.br/?q=inscricoes-abertas-para-primeira-turma-do-minor-em-desafios-globais
https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo


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
A sua colaboração é importante!


