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PROIAC UFF ESTÁ COM INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA 5 OFICINAS PARA O

PÚBLICO DOCENTE

9ª Oficina de Desenvolvimento Docente para Professores em Estágio Probatório: Voltada
especialmente para professores em estágio probatório, a oficina demonstra a
preocupação da universidade em oferecer ao docente um suporte para a sua
performance em sala de aula. O conteúdo passa por Princípios de Métodos Ativos de
Ensino, Princípios de Avaliação do Discente; Feedback, Planejamento de Disciplina e
outros temas importantes. São oferecidas 40 vagas e a Oficina será realizada de 27 a 30
de março.

Aprendizado Baseado em Projetos: A oficina foca na metodologia de Aprendizagem
baseada em projetos, importante para a formação do estudante, pois propõe a atividade
prática como ferramenta de ensino. São oferecidas 40 vagas e a Oficina será realizada
no dia 27 de março.
Interdisciplinaridade: A Oficina foca em trabalhar o conceito que busca a união entre
conteúdos de duas ou mais disciplinas para permitir que o aluno elabore uma visão mais
ampla a respeito dessas temáticas. São oferecidas 40 vagas e a Oficina será realizada
no dia 28 de março.
Como integrar ensino e extensão: A Oficina foca na integração do ensino e extensão,
construído ao longo de quatro anos com a aprovação da regulamentação da
curricularização da extensão, uma responsabilidade da UFF em promover cursos de
formação. São oferecidas 40 vagas e a Oficina será realizada no dia 30 de março.

Métodos ativos que usam casos: Foca na Metodologia Ativa com a utilização
de estudos de casos, que explica o papel facilitador do professor no processo
de aprendizagem. São oferecidas 40 vagas e a Oficina será realizada no dia
31 de março.

O Programa de Inovação e Assessoria Curricular, vinculado à PROGRAD, inicia o ano de
2023 com inscrições abertas para 5 oficinas de formação docente. Todas serão realizadas
em março de forma presencial, em Niterói.
Conheça mais:

 Todas as oficinas estão em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e
contribuem com a consolidação do mesmo, além de fortalecer o trabalho dos professores
para que o ensino na Universidade continue sendo entregue com excelência.
 As inscrições estarão abertas até que se esgote as vagas oferecidas.
 Para se inscrever, acesse: https://proiac.uff.br/?page_id=36



PROGRAD HOMENAGEIA PROFESSORES
INDICADOS NO PRÊMIO EXCELÊNCIA EM

DOCÊNCIA - DESTAQUE 2022

Em novembro de 2022, a PROGRAD divulgou os professores indicados para o Prêmio
Excelência em Docência – Destaque 2022. Em mais uma edição especial, as indicações
foram feitas pelas Direções de Unidade, refletindo o destaque do docente em atividades de
cursos de graduação, como: excelência no desempenho como professor de disciplina;
produção intelectual; orientação e participação em bancas de trabalhos de estudantes;
orientação de monitores, bolsistas de iniciação científica e de iniciação à docência, bem
como atuação em outros Programas destinados aos alunos de Graduação, e envolvimento
institucional.
Durante a primeira semana de janeiro, a PROGRAD preparou uma homenagem especial em
suas redes sociais para esses professores que representam todo o corpo docente de
excelência da UFF.
Para conhecer os homenageados, acesse: https://www.uff.br/?
q=informes/graduacao/premiacoes-academicas-2022-excelencia-em-docencia-destaque-
2022
Para ver as homenagens, visite o Instagram da PROGRAd: @prograduff



CALENDÁRIOS 2023

Em meados de dezembro a PROGRAD divulgou os Calendários Escolar e Administrativo,
aprovados no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em reunião realizada no dia 14 do
mesmo mês.
Destaca-se que o  1º semestre letivo de 2023 ocorrerá de 03 de abril a 22 de julho de 2023
e o 2º semestre, de 28 de agosto a 20 de dezembro de 2023, com exceção ao curso de
Medicina, que avança, em média, duas semanas em relação aos outros cursos. 
Os Calendários constituem a Resolução CEPEx/UFF nº 1.333, que dispõe sobre a
aprovação dos Calendários Escolar e Administrativo para o ano letivo de 2023, no âmbito da
organização e funcionamento dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal
Fluminense. O documento está disponível para consulta na página https://www.uff.br/?
q=calendarios.
A PROGRAD também divulgou um Informe no site da UFF que pode ser consultado em:
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/calendarios-escolar-e-administrativo-de-2023

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/238-22_resolucao_cepex_1333_calendarios_2023_.pdf
https://www.uff.br/?q=calendarios


MONITORIA E TUTORIA 
EDITAIS PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS

Em dezembro, a Pró-Reitoria de Graduação divulgou aos Departamentos de Ensino e
Coordenações de Curso da UFF os Editais e Instruções Normativas referentes ao Programa
de Monitoria e ao Programa de Tutoria com vistas ao ano letivo de 2023. Na documentação
de ambos os Programas foram apresentadas as orientações para a submissão de projetos
de monitoria, distribuição de vagas, seleção de monitores e demais rotinas correspondentes
à operacionalização de atividades.
A Divisão de Monitoria (DMO/CAEG), instância da PROGRAD responsável pela gestão dos
Programas de Monitoria e de Tutoria da UFF, espera novidades na submissão de projetos. 
A documentação dos Programas de Monitoria e de Tutoria 2023 pode ser consultada na
seção “Documentos Importantes” da página da Prograd. Copiamos abaixo os documentos
divulgados até o fechamento desta edição do boletim. Para mais informações ou em caso de
dúvidas sobre os Programas, faça contato com dmo.prograd@id.uff.br. 
EDITAL PROGRAD/UFF Nº 12, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022, que trata da seleção
interna de projetos de monitoria para composição do Programa de Monitoria de 2023
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 36, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022, que
estabelece os critérios para a operacionalização da Monitoria Voluntária, com vistas ao ano
letivo de 2023.
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022, que
estabelece os critérios para a operacionalização do Programa de Monitoria da UFF, com
vistas ao ano letivo de 2023.
EDITAL PROGRAD/UFF N° 10/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, que trata da Seleção
Interna de projetos para o Programa de Tutoria, com vistas ao ano letivo de 2023.
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD N° 34/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, que
estabelece os critérios para a operacionalização da Tutoria Voluntária no âmbito do
Programa de Tutoria, com vistas ao ano letivo de 2023.
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF N° 33, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, que
estabelece os critérios para a operacionalização do Programa de Tutoria, com vistas ao ano
letivo de 2023.

https://www.uff.br/?q=documentos-importantes
https://www.uff.br/?q=grupo%2Fgraduacao
mailto:dmo.prograd@id.uff.br
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/239-22_edital_prograd_no_12-22.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/239-22_in_prograd_no_36.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/239-22_in_prograd_no_35.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_edital_prograd_10_2022.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_prograd_34_2022.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_prograd_33_2022.pdf


2023 MARCA O RETORNO DO PERÍODO
ESPECIAL - CURSO DE FÉRIAS NA UFF

2023 marca o retorno do Período Especial - Curso de Férias na UFF
A última edição havia sido realizada no início de 2020.
 
O Período Letivo Especial - Curso de Férias, que consiste na oferta de turmas de
disciplinas no período de recesso escolar, no início do ano, compõe um conjunto de
iniciativas articuladas institucionalmente pela Pró-Reitoria de Graduação junto às
Coordenações de Curso e Departamentos de Ensino, tanto de Niterói como fora da sede,
com o objetivo de prevenir e reduzir a retenção e a evasão universitária, além de promover
possibilidades alternativas de percurso acadêmico aos estudantes.
 
O curso de férias tem calendário próprio e sua organização e desenvolvimento demandam
esforços coordenados, principalmente no âmbito das unidades acadêmicas. Estes esforços
vão desde a realização de estudos para identificar as disciplinas a serem oferecidas,
passando pelo mapeamento de interesse dos estudantes, até a adaptação do plano didático.
O envolvimento com as disciplinas no período especial exige um compromisso
otimizado/diferenciado tanto no planejamento da oferta (que não é ampla, como no período
regular) como na rotina de estudos, pelos estudantes.
 
Segundo dados levantados no Sistema Acadêmico, em 11 de janeiro, nesta edição de 2023,
há 64 turmas de disciplinas registradas para oferta no Período Especial, envolvendo mais
de 50 docentes. São 1978 vagas em disciplinas de diversas áreas do conhecimento,
oferecidas por 28 Departamentos de Ensino e Coordenações de Curso de 15 Unidades
Acadêmicas em campi da UFF localizados nas cidades de Campos dos Goytacazes, Niterói,
Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda.
No momento, temos inscritos quase 1.200 estudantes de mais de 30 Cursos de
Graduação. Atentamos para os cursos de Farmácia (Niterói) e Engenharia de Produção
(Volta Redonda), com mais de 100 estudantes inscritos, seguidos dos cursos de
Engenharia Mecânica (Volta Redonda) e Ciência da Computação (Niterói), com mais de
80 inscritos cada.

https://www.uff.br/?q=curso-de-ferias-da-uff-apresenta-oportunidade-estudantes-que-querem-avancar-na-graduacao


Em Niterói, podem ser apontadas a disciplina Física I (oferecida para mais de 10 cursos de
graduação e com mais de 50 estudantes inscritos), a disciplina Cálculo II-B  (para mais de
15 cursos e com quase 100 inscritos) e a disciplina Cálculo I (para mais de 15 cursos e com
mais de 100 estudantes inscritos). Já em Volta Redonda, ganha destaque a Disciplina
Cálculo Diferencial Integral e Aplicado I, com mais de 30 estudantes de 5 cursos. Em
geral, são disciplinas consideradas críticas em cursos de Engenharia e de base matemática,
cujas ofertas no período especial evidenciam a preocupação com a retenção e com o
desempenho dos estudantes.
Neste ano, ressaltamos, também, a oferta de disciplinas no âmbito da Faculdade de
Educação, - como Tópicos Especiais em Trabalho, Educação e Produção do
Conhecimento - direcionadas, principalmente, para o curso de Pedagogia.
 
 
Em 2023, as aulas do curso de Férias ocorrerão entre 12 de janeiro e 11 fevereiro de
2023, conforme cronograma/calendário previsto no Anexo III da Resolução CEPEx/UFF nº
1.333/2022. Outras informações podem ser consultadas no Sistema Acadêmico – Quadro de
Horários (https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios/). Em breve teremos outra matéria
sobre a iniciativa.
 
 
A oferta de turmas durante o período letivo especial – Curso de Férias é prevista pela
Resolução CEPEx/UFF nº 299/2015. As Coordenações de Curso e os Departamentos de
ensino receberam orientações da Prograd para avaliar a viabilidade e conduzir a
organização da oferta de disciplinas no período especial, bem como efetuar mapeamento de
interesse de estudantes. As inscrições em disciplinas foram feitas pela Coordenação do
Curso no Sistema Acadêmico, a partir das deliberações e levantamentos locais. Outras
condições ou procedimentos para a oferta de uma disciplina no período letivo especial -
curso de férias - são similares aos do período regular - o que muda é a época e a forma de
execução, que, no caso, é mais intensiva e pode exigir um trabalho acadêmico com uma
abordagem diferenciada. 

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/238-22_resolucao_cepex_1333_calendarios_2023_.pdf
https://app.uff.br/graduacao/quadrodehorarios/
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/23._105-2015_resoluaeo_299_2015_curso_de_frias.pdf


PROCESSOS DA GRADUAÇÃO NO SEI –
ESTATÍSTICAS 2022 E ATUALIZAÇÕES

Em dezembro de 2022, a UFF lançou mais um conjunto de painéis para consulta de dados
sobre diversas atividades da Universidade. Um deles foi o Painel sobre Processos
Administrativos Eletrônicos – SEI - veja aqui: https://bit.ly/3W24LtQ .
 
O painel proporciona uma visão geral dos principais indicadores relacionados aos processos
eletrônicos que tramitam no SEI, quantifica a eficiência dos processos eletrônicos, entrega
uma visão clara sobre o dimensionamento das demandas processuais por unidade
administrativa e acadêmica e possibilita acompanhar o quantitativo de processos
implantados mensalmente, de processos abertos e concluídos.
 
Em consulta ao painel, é possível observar, por exemplo, que 3 tipos de processos da
graduação estão entre os 5 mais abertos . São eles: Validação de Registros Acadêmicos
e Diplomação, que foi implantado em março de 2022 e conta com quase 8.500 processos;
Cancelamento de Matrícula, implantado em novembro de 2020 e com mais de 4.700
processos; e Dispensa de Disciplinas, implantado em setembro de 2020 e com mais de
4.000 processos.
 
No âmbito da Prograd, dois setores estão entre as 10 Unidades da UFF que mais abrem
processos: a Divisão de registro e Acompanhamento de Discentes – DRAD/DAE, com mais
de 14 mil processos, e o Departamento de Administração Escolar – DAE/GRAD, com
quase 1.000. A DRAD/DAE, que conta com uma equipe de 7 servidores, ganha destaque
por sua atuação direta em 8 tipos de processos da graduação, tendo atuado, somente em
2022, em quase 12 mil processos abertos, sobretudo para serviços de registro de
interesse dos estudantes.
 
Em tempo: o processo mais recente da graduação implantado no SEI foi o Trancamento
Especial de Matrícula, que é o procedimento que visa atender ao discente interessado, por
motivação excepcional e fora do período previsto no Calendário Escolar, em suspender,
temporariamente, as atividades acadêmicas. Para mais informações sobre o tipo de
processo, acesse https://www.uff.br/?q=processo/trancamento-especial-de-matricula .

https://www.uff.br/?q=noticias%2F15-12-2022%2Fdata-warehouse-tres-novos-dashboards-disponiveis-para-consulta-da-comunidade
https://bit.ly/3W24LtQ
https://www.uff.br/?q=processo%2Fvalidacao-de-registros-academicos-e-diplomacao
https://www.uff.br/?q=processo%2Fcancelamento-de-matricula
https://www.uff.br/?q=processo%2Fdispensa-de-disciplinas
https://www.uff.br/?q=processo/trancamento-especial-de-matricula


VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de outubro.

Estudantes colaram grau no mês de
dezembro de 2022.

60

138

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em dezembro de 2022.234



Calendários Escolar e Administrativo de 2023

UFF aprova as datas de início e término do ano letivo de 2023

Pesquisa na UFF inova ao estudar canabinoides no tratamento de
doença rara que pode levar à cegueira

Programa de línguas da UFF ganha prêmio de melhor centro de
aplicação do exame de proficiência em Mandarim pelo segundo ano
consecutivo

Pesquisa desenvolvida na UFF aponta riscos ambientais gerados por
instalação de zona portuária em Maricá

UFF divulga edital de concurso para técnicos administrativos

Médico e residente do Huap são premiados por trabalho sobre
síndrome que atinge crianças

Premiados UFF 2022: conquistas mostram um caminho positivo para
a educação

UFF vence prêmio de inovação na área de Petróleo e Gás

Professora da UFF é agraciada com o Prêmio Nise da Silveira

Professoras da UFF recebem o Prêmio Marielle Franco por sua
atuação na área de Direitos Humanos

Aluno da UFF é vencedor do Prêmio Nacional BRAZTOA de
Sustentabilidade

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fcalendarios-escolar-e-administrativo-de-2023
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fuff-aprova-datas-de-inicio-e-termino-do-ano-letivo-de-2023
https://www.uff.br/?q=noticias%2F01-12-2022%2Fpesquisa-na-uff-inova-ao-estudar-canabinoides-no-tratamento-de-doenca-rara-que
https://www.uff.br/?q=noticias%2F20-12-2022%2Fprograma-de-linguas-da-uff-ganha-premio-de-melhor-centro-de-aplicacao-do-exame
https://www.uff.br/?q=noticias%2F15-12-2022%2Fpesquisa-desenvolvida-na-uff-aponta-riscos-ambientais-gerados-por-instalacao-de
https://www.uff.br/?q=noticias%2F30-12-2022%2Fuff-divulga-edital-de-concurso-para-tecnicos-administrativos
https://www.uff.br/?q=informes%2Fmedicina-e-saude%2Fmedico-e-residente-do-huap-sao-premiados-por-trabalho-sobre-sindrome-que
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao-pos-graduacao-pesquisa-inovacao-comunicacao-assuntos-estudantis-extensao
https://www.uff.br/?q=informes%2Fuff-vence-premio-de-inovacao-na-area-de-petroleo-e-gas
https://www.uff.br/?q=informes%2Fprofessora-da-uff-e-agraciada-com-o-premio-nise-da-silveira
https://www.uff.br/?q=informes%2Fprofessoras-da-uff-recebem-o-premio-marielle-franco-por-sua-atuacao-na-area-de-direitos
https://www.uff.br/?q=informes%2Faluno-da-uff-e-vencedor-do-premio-nacional-braztoa-de-sustentabilidade


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!


