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SEMINÁRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
AÇÕES AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE E

EQUIDADE - RESULTADOS

Nos dias 29 e 30 de novembro, foi  realizado o Seminário "AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFF E A DEFESA DA LEI  DE COTAS:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO", com colaboração da PROGRAD.
O Seminário é fruto da atuação da Comissão Permanente de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFF (AFIDE)
A AFIDE foi  constituída através da Portaria UFF 68.268 de 8 de setembro de 2021 para promover ações de indução e
acompanhamento das pol íticas de ações afirmativas Étnico-Raciais no âmbito da UFF.
O evento contou com a transmissão da Unitevê UFF, pelo seu canal no Youtube e teve a participação de docentes,
discentes e técnicos administrativos em todas as mesas.
Segundo Alexandra Anastacio, Pró-Reitora de Graduação, “Este seminário permitiu que a Comissão AFIDE inserisse na
agenda da Universidade as discussões sobre as pol íticas afirmativas, no âmbito acadêmico, jurídico e social .  Temos muito
o que avançar com o efetivo envolvimento dos segmentos da Universidade e representações da sociedade civi l  nos
processos que envolvem a implementação da Lei  de cotas e defesa da inclusão dos grupos historicamente excluídos do
espaço acadêmico”.
Foram 136 inscritos de 11 Estados e Distrito Federal (Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,  Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Piauí,  Rio de Janeiro e São Paulo).
46,3% deste público foi  composto por estudantes de Graduação, 23,5% por estudantes de Pós-Graduação, 13,2% por
docentes e 7,4% por Técnicos Administrativos.
50% se autodeclararam pretos, 25,7% brancos e 24,3% pardos.
86,8% possuem vínculo com alguma universidade. A saber:  UFF, UFGD, UFBA, UFPA, UFRJ, CEFET-RJ, USP, UFPB, UNINTER,
UERJ e UNESA.
30,9% são atuantes em alguma representação social .  A saber:  IPCN; Núcleo de Estudos sobre Afrodescendência;
Associação das Mulheres Negras do Piauí;  ABPN; Coletivo Negro Marcos Romão; Colisão Negra por Direitos; Kitembo;
Instituto das Mulheres Negras do Piauí;  NEAB; Coletivo Negração; Associação Quilombola Brejão dos Aipins e Adjacências;
Coletivo Luiz Gama; Conselho Afroreligioso Choupana São Lázaro de Mãe Preta; Câmara de Pol íticas Raciais;  Diretório
Acadêmico Telma Regina; MLM; Rede Fulanas; SINTUFF; Quilombo Dandara; Coletivo Pretas Psi;  ADUFF; UBUNTUFF;
Coletivo Negro Conceição Muniz;  Coletivo Real Engenho; Enegrecer; Fórum Estadual de Mulheres Negras; Frente Negra
Macaé Esperança Gracia; Levante Popular da Juventude; e Movimento de Mulheres de São Gonçalo.
Por fim, 92,6% dos inscritos participaram dos dois dias do evento.
O Seminário trouxe para debate temas importantes sobre Ações Afirmativas e Pol íticas de Cotas, com a participação de
nomes de referência neste cenário.  A equipe da AFIDE UFF irá preparar um documento com os resultados e
encaminhamentos do Seminário,  com previsão para ser divulgado em janeiro do próximo ano.
Todo o evento pode ser revisto no Canal do Youtube da Unitevê UFF:
Parte 1:  https://www.youtube.com/watch?v=w81TR7RgbRI
Parte 2:  https://www.youtube.com/watch?v=VXswbUCrYfU
Parte 3:  https://www.youtube.com/watch?v=gcG50rpghNw
Parte 4:  https://www.youtube.com/watch?v=2wV-gaS1vzY
Parte 5:  https://www.youtube.com/watch?v=zns4M-XG5C8

https://www.youtube.com/watch?v=w81TR7RgbRI
https://www.youtube.com/watch?v=VXswbUCrYfU
https://www.youtube.com/watch?v=gcG50rpghNw
https://www.youtube.com/watch?v=2wV-gaS1vzY
https://www.youtube.com/watch?v=zns4M-XG5C8


PROGRAMA DE MONITORIA DIVULGA VÍDEOS
DA SEGUNDA ETAPA DA SEMANA

Neste ano, a XXII I  Semana de Monitoria da UFF aconteceu entre os dias 25 e 28 de outubro, durante a Agenda Acadêmica
UFF/SNCT. Como destaque, temos a inovação, exigida pelo ensino remoto, com um evento realizado totalmente à
distância.  Para isso, os monitores produziram e enviaram vídeos apresentando os trabalhos que têm desenvolvido e seus
planos de aula.  Os materiais foram avaliados de forma assíncrona pelas bancas e o momento síncrono foi  usado para
feedback e arguição dos monitores.
Além dos mais de 900 monitores bolsistas, participaram também da primeira etapa mais de 300 monitores voluntários.
Outra novidade foi  que os monitores voluntários também foram indicados e puderam participar da segunda etapa da
Semana de Monitoria.  
Nela, participaram 119 monitores bolsistas e 57 monitores voluntários divididos em 16 bancas multidiscipl inares.  Ao final,
48 monitores foram indicados à menção honrosa. Todos os vídeos dos monitores participantes da segunda etapa foram
compilados e podem ser assistidos por todos os interessados, acessando-se a playl ist disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=DTAEzSCQHPw&list=PL_bYA7DMPt6BMjxz7mv36pisft5VPhNho
Sabemos que foi  um grande desafio para todos os envolvidos na semana, a sua realização no formato remoto e, por isso,
agradecemos pelo empenho para que tudo corresse bem, incluindo monitores, orientadores, coordenadores de monitoria,
membros de bancas, membros da comissão de monitoria e as funcionárias da Divisão de Monitoria.

Texto elaborado pela Professora Luiza Valente - Chefe DMO/PROGRAD.

https://www.youtube.com/watch?v=DTAEzSCQHPw&list=PL_bYA7DMPt6BMjxz7mv36pisft5VPhNho
https://www.youtube.com/watch?v=VQuoCVjXM6A


No dia 19 de novembro, os grupos do Programa de Educação
Tutorial  (PET) da UFF participaram de um grande encontro
virtual,  coordenado pela PROGRAD.
 O IntraPET, como é conhecido, antes da Pandemia de
Covid-19, era realizado no mesmo dia da Mostra PET,
durante a Agenda Acadêmica UFF/SNCT.
 Em 2020, os grupos realizaram pela primeira vez a Mostra
online, durante a Agenda Acadêmica, e participaram de uma 

PROGRAD REALIZOU ENCONTRO
INTRAPET TOTALMENTE ONLINE

 grande Live onde contaram um pouco da experiência em participar do Programa.
 Neste ano, a Mostra PET, que aconteceu no mês passado, ainda onl ine, trouxe o tema “Reinvenções na Pandemia” e
reuniu mais 300 participantes em uma Live que pode ser revisitada em: https://www.youtube.com/watch?
v=VQuoCVjXM6A&t=7s.  Já o IntraPET, propiciou um momento de integração, parti lha de experiências e vivências entre os
grupos.
 Semelhante ao modelo presencial,  a equipe criou uma grande sala via Google Meet para abertura, apresentação dos
grupos e votação dos temas a serem discutidos em três salas virtuais.  Após a votação, os grupos se dirigiram para suas
salas onde puderam debater por uma hora o seu tema, a saber:  “Impactos sociais,  sanitários,  ambientais,  culturais e
históricos decorrentes da Pandemia e como seguir em frente”; “Saúde Mental”;  e “Desigualdades”.  Na sala onde se
discutiu saúde mental,  os participantes realizaram uma atividade de acolhimento, onde relataram as suas dificuldades e
as soluções encontradas neste período.
 Após os debates, os grupos voltaram a se reunir na grande sala para realizarem a relatoria de cada tema. Muitos
encaminhamentos foram feitos e serão trabalhados pelos grupos ao longo do próximo ano. Além disso, os participantes
também puderam preencher um formulário de avaliação com o objetivo de construir as próximas edições.

TRM 2022 E MUDANÇA DE
LOCALIDADE 2022 ESTÃO COM

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 05/01/22

O Processo Seletivo 2022 para Transferência Facultativa,
Reingresso por Concurso e Mudança de Curso (TRM 2022),  e
Mudança de Localidade 2022 estão com inscrições abertas
até 05 de janeiro de 2022. As provas serão realizadas em 06
de fevereiro de 2022.
São 2.107 vagas distribuídas por vários cursos em todas as
cidades do Estado do Rio de Janeiro onde a UFF tem sede.
Os Editais,  com maiores informações podem ser consultados
no site da COSEAC UFF.
Edital  TRM 2022:
http://www.coseac.uff.br/TRM/2022/indexTRM.htm
Edital  Mudança de Localidade 2022:
http://www.coseac.uff.br/TRM/2022/ML/index.htm

http://www.coseac.uff.br/TRM/2022/indexTRM.htm


VOCÊ SABIA?

151
Diplomas de graduação da UFF registrados pelo
Departamento de Administração Escolar em
novembro.

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

Estudantes colaram grau no mês de novembro.

17

915



UFF realiza seminário da Comissão Permanente de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade

Cadastro de usuário externo – processos da Graduação para 22.1

Estudantes do Curso de Hotelaria realizam atividade de recepção com o apoio do (Re)Conecte-
se UFF

Consulta Pública sobre Minuta de Resolução CEPEX 2022

Programa de Educação Tutorial de Engenharia Mecânica comemora 25 anos com Simpósio

A inconsciência sobre a realidade dos negros: desafios da universidade pública frente à ameaça
de extinção da Lei de cotas

UFF participa de movimento nacional que luta pelo apoio às mães na academia

Venha para as Tardes com Carolina

UFF Rio das Ostras promove estudos sobre Michel Foucault

UFF promove Diálogos com a EJA

UFF inaugura terceira unidade de perícia médica fora de sede

UFF lança GT Agroecologia

UFF lança auxílio para os licenciandos dos programas PIBID e Residência Pedagógica

UFF inaugura Espaço de Apoio Social ao Estudante

Ajude a ampliar e melhorar a oferta de serviços de saúde para os servidores!

Avaliação de Desempenho dos servidores agora é online!

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=uff-realiza-seminario-da-comissao-permanente-de-acoes-afirmativas-diversidade-e-equidade
https://www.uff.br/?q=cadastro-de-usuario-externo-processos-da-graduacao-para-221
https://www.uff.br/?q=estudantes-do-curso-de-hotelaria-realizam-atividade-de-recepcao-com-o-apoio-do-reconecte-se-uff
https://www.uff.br/?q=consulta-publica-sobre-minuta-de-resolucao-cepex-2022
https://www.uff.br/?q=programa-de-educacao-tutorial-de-engenharia-mecanica-comemora-25-anos-com-simposio
https://www.uff.br/?q=noticias/24-11-2021/inconsciencia-sobre-realidade-dos-negros-desafios-da-universidade-publica-frente
https://www.uff.br/?q=noticias/19-11-2021/uff-participa-de-movimento-nacional-que-luta-pelo-apoio-maes-na-academia
https://www.uff.br/?q=events/venha-para-tardes-com-carolina
https://www.uff.br/?q=events/uff-rio-das-ostras-promove-estudos-sobre-michel-foucault
https://www.uff.br/?q=events/uff-promove-dialogos-com-eja
https://www.uff.br/?q=noticias/29-11-2021/uff-inaugura-terceira-unidade-de-pericia-medica-fora-de-sede
https://www.uff.br/?q=noticias/23-11-2021/uff-lanca-gt-agroecologia
https://www.uff.br/?q=noticias/16-11-2021/uff-lanca-auxilio-para-os-licenciandos-dos-programas-pibid-e-residencia
https://www.uff.br/?q=noticias/16-11-2021/uff-inaugura-espaco-de-apoio-social-ao-estudante
https://www.uff.br/?q=ajude-ampliar-e-melhorar-oferta-de-servicos-de-saude-para-os-servidores
https://www.uff.br/?q=avaliacao-de-desempenho-dos-servidores-agora-e-online


RETROSPECTIVA 2021

125 Cursos de Graduação presenciais.

08 Cursos de Graduação a distância.

29 Pólos da Universidade Aberta do Brasil, no âmbito
do Consórcio CEDERJ- Fundação CECIERJ.

18.222

47.197

65.423

Estudantes matriculados em cursos presenciais.

Estudantes matriculados na Graduação.

Estudantes matriculados em cursos a distância.



RETROSPECTIVA 2021

3.676 Estudantes que colaram grau.

19 Tipos de processos da graduação implantados no SEI UFF.

5.143 Processos abertos pelo SEI UFF.

1.344

3.468

8.202

Expedição e registro de diplomas UFF.

Matrículas digitais.

Registro de diplomas de outras IES.

https://www.uff.br/?q=node/11311
https://www.uff.br/?q=registro-de-diploma-de-outras-ies


RETROSPECTIVA 2021

883 Verificações de Autenticidade.

3.003 Entrega/retirada presencial de diplomas de cursos
de graduação .

919 Entrega/retirada presencial de diplomas de cursos de
pós-graduação.

1.915

608

47

Convênios de estágio com instituições privadas.

Convênios de estágio com instituições públicas.

Convênios de estágio Ativos (mês ref. novembro)

https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao
https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao
https://www.uff.br/?q=node/11311
https://www.uff.br/?q=registro-de-diploma-de-outras-ies


RETROSPECTIVA 2021

930 Bolsas de Monitoria distribuídas.

995 Monitores Bolsistas.

131 Departamentos e Coordenações de Curso
participantes do Programa de Monitoria.

65

51

302

Bolsas do Programa de Tutoria.

Monitores Voluntários.

Tutores bolsistas.

https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao
https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao


RETROSPECTIVA 2021

11 Tutores voluntários.

100 Bolsas distribuídas no Programa Licenciaturas - Prática
Discente.

1.166
Estudantes de cursos de graduação inscritos em
disciplinas oferecidas por Departamentos de Ensino
com localidade distinta em relação ao seu vínculo de
origem.

1.327

11

11

Tutores PET.

Grupos PET.

Estudantes bolsistas PET.

https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao
https://www.uff.br/?q=diploma-no-grupo-graduacao


RETROSPECTIVA 2021

09 Grupos PROPET.

09 Tutores PROPET.

388 Estudantes bolsistas PROPET.

747

1.421

1.704

Inscrições em disciplinas no Programa de Mobilidade
EAD - CEDERJ.

Candidaturas no Programa de Mobilidade EAD -
CEDERJ.

Alunos participantes no Programa de Mobilidade
EAD-CEDERJ



RETROSPECTIVA 2021

16 Cursos presenciais do Programa de Mobilidade EAD-
CEDERJ.

18.406 Alunos de graduação presencial usando a
plataforma MOODLE/CEAD.

1.080
Bolsistas de Graduação contemplados no Edital de
Seleção de Apoio às Atividades Acadêmicas Não
Presenciais - ANP no Ensino de Graduação e Pó-
Graduação da UFF nº 01/2020.

24

03

236

Coordenadores no projeto do Edital de Chamamento para
Apoio Acadêmico nos Espaços Universitários.

Bolsistas de Pós-Graduação contemplados no Edital de
Seleção de Apoio às Atividades Acadêmicas Não
Presenciais - ANP no Ensino de Graduação e Pó-
Graduação da UFF nº 01/2020.

Bolsistas no projeto do Edital de Chamamento para Apoio
Acadêmico nos Espaços Universitários.



Desejamos que os
desafios do próximo
ano se transformem
em oportunidades de

crescimento e
realizações para

todos nós!
Feliz Natal e uma Ano
Novo de saúde e paz!



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!


