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RECEPÇÃO DE CALOUROS 2022.2

Neste semestre a UFF está preparando duas recepções para os novos estudantes. Confira:

Projeto Trote Cultural UFF

Até o dia 10 de agosto a equipe organizadora do Projeto Trote Cultural UFF está
convocando organizações estudantis e Coordenações de Cursos para realizarem
campanhas socioculturais.
O Projeto, que está completando 21 anos, inova todo semestre apoiando atividades
recreativas, sociais e culturais como alternativa ao trote tradicional, envolvendo a
comunidade acadêmica e a comunidade externa onde a UFF se faz presente.
Para contar com o apoio do Trote Cultural UFF, os interessados devem se inscrever em:
https://forms.gle/yRGkCPmaqj7EQoAu8

#VivaOsReencontrosUFF

O evento terá sua segunda edição realizada nos dias 24 e 25 de agosto das 09h às 18h, no
estacionamento do Bloco H, no Campus do Gragoatá, em Niterói. Para os dois dias estão
previstas tendas informativas com a participação de Pró-Reitorias, organizações estudantis
e Projetos realizados na UFF; Caricaturista; Tour pelos Campi e principais pontos turísticos
de Niterói; apresentação do UFF Breakers (Cheerleading); DJ; Slakline; Oficina de Bambolê;
jogos lúdicos; sorteios de brindes e muito mais.
As inscrições para expor no evento poderão ser feitas até o dia 10 de agosto em:
https://docs.google.com/forms/d/1bRs0V1o5Yhx4Tyzt8HHpm5hHgzbBS3fgitqmkBlMwgg/edit
O evento está sendo organizado por uma comissão formada por estudantes e servidores de
diversos setores da universidade que juntos têm pensado soluções e alternativas que
permitam o melhor acolhimento à comunidade acadêmica, contemplando os protocolos
sanitários necessários.

https://forms.gle/yRGkCPmaqj7EQoAu8
https://docs.google.com/forms/d/1bRs0V1o5Yhx4Tyzt8HHpm5hHgzbBS3fgitqmkBlMwgg/edit


PROIAC CONVIDA PARA EVENTO
COMEMORATIVO DE SEUS 10 ANOS DE

ATUAÇÃO

O Programa de Inovação e Assessoria Curricular, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação,
comemora, este ano, uma década de atuação e se consolida como importante estratégia de
desenvolvimento institucional e desenvolvimento docente na UFF. 
O evento comemorativo será realizado no dia 16 de agosto, em formato presencial, na Sala
506 do Bloco A - Campus do Gragoatá, das 14h às 16h.
Neste mesmo dia também se dará início à VII Mostra de Inovação no Ensino Superior e o IV
Encontro de Docentes da UFF, com Mesa Redonda, Oficina, Atividade Cultural e
Apresentação de Trabalhos. As atividades são abertas a todos os docentes da UFF.
O evento vai até o dia 18 com programação presencial e online. Confira em:
http://proiac.uff.br/?page_id=2094

http://proiac.uff.br/?page_id=2094


UFF APRESENTA NOVO SISTEMA DE
INSCRIÇÃO ONLINE EM DISCIPLINAS

A Universidade Federal Fluminense tem a satisfação de anunciar mais uma ação de
transformação digital com a implantação de um novo sistema para a inscrição online em
disciplinas de cursos de graduação presencial. O novo sistema, que integra o Sistema
Acadêmico da UFF, já entra em operação na inscrição online em disciplinas do 2º período
letivo de 2022, que ocorrerá de 9 a 11 de agosto de 2022, para os estudantes regulares
(veteranos).
A iniciativa compõe um projeto coordenado pela PROGRAD junto à equipe da STI
responsável pelo Sistema Acadêmico da UFF - Graduação. O projeto de formação e atuação
no desenvolvimento de software para a Universidade teve a participação de estudantes da
UFF de cursos da área de tecnologia de informação. Para a Pró-Reitora de Graduação,
Alexandra Anastacio, "Este projeto integra uma série de ações relacionadas à otimização
dos sistemas que envolvem a graduação, conferindo mais agilidade, transparência,
eficiência e uma interface mais amigável para os estudantes. Esta inovação também vai ao
encontro de maior apoio e valorização do trabalho dos coordenadores de curso e técnicos
administrativos envolvidos neste processo".
O novo sistema de Inscrição Online, criado para substituir o módulo correspondente no
Sistema Iduff, terá uma interface mais simplificada e recursos adicionais tanto para os
estudantes quanto para a administração da inscrição, incorporando a validação de regras
estabelecidas nos últimos anos para facilitar o processo de candidatura às vagas em turmas
de disciplinas. Foram empregadas novas tecnologias para trazer mais segurança,
estabilidade e praticidade. Algumas novidades:



Melhoria de interface e facilidades para seleção de turmas
Leitura de equivalências personalizadas e tópicos variáveis
Acesso único (SSO): mesmo login do Solicita UFF, Bolsas e demais Sistemas
Aprimoramento das rotinas administrativas

Os estudantes poderão acessar o novo Sistema através do acesso unificado ao Portal da
UFF - https://app.uff.br/portal ou diretamente no link
https://app.uff.br/graduacao/inscricaoonline. O link estará ativado a partir de 8 de agosto de
2022. Guardem a data!
Conheça aqui a equipe participante do desenvolvimento do projeto.

https://app.uff.br/portal
https://app.uff.br/graduacao/inscricaoonline
https://drive.google.com/file/d/1xNEWPBZu9T1C8Hx6AwybN_Ibt9Vv9l-j/view?usp=sharing


PROGRAD REALIZA LEVANTAMENTO SOBRE
A SITUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS
CURSOS PARA A INCORPORAÇÃO DA

EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS

A PROGRAD, atenta aos movimentos e discussões sobre os desdobramentos de ordem
curricular para a incorporação da extensão nos currículos dos cursos de graduação
(Resolução CNE/CP nº 7, de 18 de dezembro de 2018), elaborou um formulário com o
objetivo de mapear a situação de organização dos cursos de graduação para as alterações
curriculares para incorporação da extensão. O formulário poderá ser respondido pelas
Coordenações de Curso até 19/08/2022.
Apresentaremos a seguir análise preliminar das respostas que obtivemos até 10/08:

- 51 Coordenadores(as) e Vice-Coordenadores(as) responderam ao levantamento. Destes
cursos respondentes, 47,1% são oferecidos em Unidades de Niterói e 52,9% em Unidades
de fora da sede. 80,4% são Bacharelados e 19,4% são de Licenciaturas, não tendo havido
ainda resposta de Cursos Superiores de Tecnologia.

- Entre os cursos que responderam, 82,3% informaram que estão em discussão avançada
de proposta no âmbito das instâncias colegiadas do curso, organização da documentação
para abertura do processo ou já abriram processo de ajuste ou mudança curricular visando
a incorporação da extensão. Este dado nos indica o progresso realizado a respeito da
temática no âmbito na UFF nos últimos meses, em razão do amadurecimento das
discussões no âmbito dos cursos e a assistência prestada pela PROGRAD, através de
reuniões, materiais orientadores e atendimentos.

- Em relação ao prazo para envio das propostas à PROGRAD, através de processo
administrativo SEI-UFF de ajuste ou mudança curricular, 35,3% dos cursos planejam o envio
até agosto de 2022; 33,3% até setembro de 2022; e 31,4% dos cursos planejam o envio
para datas posteriores a setembro de 2022, ou enviaram seus processos à PROGRAD ainda
no mês de julho, caso de dois cursos respondentes.15 cursos, ou 29,4% dos 51 cursos
respondentes, informaram que também estão em processo de alteração curricular visando
atender a Diretrizes Curriculares Nacionais.



- As possibilidades de incorporação da extensão nos currículos passam por várias
estratégias previstas pela Resolução CEPEx/UFF nº 567, de 24 de novembro de 2021. A
mais comum delas, adotada por 62,7% dos cursos respondentes, consiste na incorporação
predominantemente através das disciplinas obrigatórias. 13,7% dos cursos optaram pela
incorporação predominantemente através de Atividades Complementares de Extensão
(ACEs), e 7,8% através de disciplinas optativas. 15,8% adotaram estratégias consideradas
mistas ou sem predominância de uma das tendências em particular.

- 86,3% dos cursos informaram ter recebido atendimento pela PROGRAD por meio de troca
de e-mails e/ou leitura de materiais instrucionais, ou, ainda, através de reuniões com a
Prograd, notadamente com a área técnica representada pela Divisão de Apoio Curricular
(DAC/CAEG) e pela Coordenação de Apoio ao Ensino de Graduação (CAEG/GRAD). 9,8%
disseram que não buscaram orientação específica da PROGRAD, mas desejam fazê-lo.
Estes números indicam o importante papel de apoio desempenhado pela PROGRAD em
todo o processo junto aos cursos de graduação.

As respostas já estão sendo utilizadas para fins de acompanhamento dos processos de
ajuste e mudança curricular no âmbito da incorporação da extensão, por parte da
PROGRAD. Importante ressaltar que o preenchimento pelos cursos foi realizado a partir do
dia 25 de julho e reflete o momento de seu preenchimento, de modo que as estatísticas aqui
comentadas representam uma realidade momentânea, que tende a evoluir rapidamente nas
próximas semanas.

A PROGRAD disponibilizou, em sua página, orientações e materiais instrucionais relativos
aos processos de alterações curriculares - o que inclui a incorporação da extensão
universitária. Para mais informações, acesse diretamente os links da seção “Apoio
Curricular” - https://www.uff.br/?q=documentos-arquivos-no-grupo-graduacao e
https://www.uff.br/?q=materiais-instrucionais.

Colaboração: Pedro Pinheiro

https://www.uff.br/?q=documentos-arquivos-no-grupo-graduacao
https://www.uff.br/?q=materiais-instrucionais


VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de julho.

Estudantes colaram grau no mês de julho.

88

70

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em julho.42



Prograd divulga resultado preliminar de seleção para Tutores PET

PROIAC UFF divulga pesquisa para Docentes

Prograd divulga resultado final de seleção para Tutores PET

Segurança hídrica e climática é tema de projeto da UFF que investirá
infraestrutura de grande porte para análise da qualidade ambiental

Expansão da Rede UFF de Caracterização de Materiais ajuda a
impulsionar pesquisas científicas

HUAP: GT é criado para discutir implantação do Programa de Gestão

Eduff reinaugura livraria do Gragoatá com descontos especiais para
comunidade acadêmica

Equipe Tuffão é destaque na 8ª edição do Campeonato Carioca de
Baja

Professor da UFF recebe prêmio da Academia Nacional de Medicina

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/prograd-divulga-resultado-preliminar-de-selecao-para-tutores-pet
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/proiac-uff-divulga-pesquisa-para-docentes
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/prograd-divulga-resultado-final-de-selecao-para-tutores-pet
https://www.uff.br/?q=noticias/28-07-2022/seguranca-hidrica-e-climatica-e-tema-de-projeto-da-uff-que-investira
https://www.uff.br/?q=noticias/22-07-2022/expansao-da-rede-uff-de-caracterizacao-de-materiais-ajuda-impulsionar-pesquisas
https://www.uff.br/?q=noticias/12-07-2022/huap-gt-e-criado-para-discutir-implantacao-do-programa-de-gestao
https://www.uff.br/?q=noticias/01-07-2022/eduff-reinaugura-livraria-do-gragoata-com-descontos-especiais-para-comunidade
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/equipe-tuffao-e-destaque-na-8a-edicao-do-campeonato-carioca-de-baja
https://www.uff.br/?q=informes/medicina-e-saude/professor-da-uff-recebe-premio-da-academia-nacional-de-medicina


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!


