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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
DE ENGENHARIA MECÂNICA

COMEMOROU 25 ANOS COM EVENTO
ABERTO  TODAS AS ÁREAS

O Programa de Educação Tutorial  de Engenharia Mecânica (PET-MEC), realizou de 06 a 10 de dezembro um evento
comemorativo aos seus 25 anos.
A abertura do evento contou com a participação de  Rodrigo, estudante representante do grupo; Fabiana Letta, Tutora
do grupo; Juan Pardal,  Chefe de Departamento de Engenharia Mecânica; José Rodrigues, Diretor da Escola de
Engenharia; e Alexandra Anastacio, Pró-Reitora de Graduação. Todas as falas reverenciavam as conquistas ao longo de
todos os anos, além das inovações que permitiram não parar a produção acadêmica durante a Pandemia de Covid-19. A
Pró-Reitora de Graduação também destacou  a potência do Programa na formação do estudante de Graduação e a
gestão institucional acolhedora que promove a integração dos grupos.
O evento contou também com rodas de conversa, minicursos e palestras, com a participação de ex-alunos.
O evento, na íntegra, está disponível  no Canal do PET-MEC no YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCIiT6u3WVBUd2j68mUfIf8w/featured

https://www.youtube.com/channel/UCIiT6u3WVBUd2j68mUfIf8w/featured


PREMIAÇÕES ACADÊMICAS PROGRAD
2021: PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM

DOCÊNCIA – DESTAQUES 2021 E PRÊMIO
ESTUDANTE CIDADÃO

Angelo Mario do Prado Pessanha, do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé;
Regina Célia Paula Leal Toledo, do Instituto de Computação de Niterói;
Flavia Maia Si lveira, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo;
Americo da Costa Ramos Fi lho, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Niterói ;
Carla Maciel  Salgado, do Instituto de Geociências de Niterói;
Simone Martins Rembold, Escola de Enfermagem de Niterói;
Marcio Rocha, do Instituto de Estudos Estratégicos de Niterói;
Gustavo Andre de Deus Carneiro Vianna, da Faculdade de Odontologia de Niterói;
Sabrina Cali l  El ias,  da Faculdade de Farmácia de Niterói;
Selma Ribeiro de Paiva, do Instituto de Biologia de Niterói;
Jony Arrais Pinto Junior,  do Instituto de Matemática e Estatística de Niterói;
D’Angelo Carlo Magliano, do Instituto Biomédico de Niterói;
Margarida dos Santos Pacheco, Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior de Santo Antônio de Pádua;
Wil l iam Zamboni de Mello,  do Instituto de Química de Niterói;
Rogério Menezes de Almeida, da Escola de Engenharia Industrial  Metalúrgica de Volta Redonda;
Ana Al ice de Carl i ,  do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda;
Maria Thereza Baptista Wady, da Faculdade de Nutrição de Niterói.

Confira os homenageados para o Prêmio de Excelência em Docência - Destaque 2021 e para o Prêmio Estudante Cidadão.
As homenagens serão realizadas em matéria no site da UFF e nas redes sociais da PROGRAD no mês de janeiro
 
Prêmio de Excelência em Docência - Destaque 2021



Lais Ribeiro Valadão, do curso de Ciências Econômicas de Campos dos Goytacazes;
Larice Barreto Gomes Oliveira, do curso de Geografia de Campos do Goytacazes;
Prisci la Rocha da Matta, do curso de Geografia de Campos dos Goytacazes;
Vitória Ariel  Si lva Campos, do curso de Psicologia de Campos dos Goytacazes;
Isabela Cardoso da Si lva, do curso de Matemática do Ensino à Distância;
Soffia Mell  dos Santos Ximenes, do curso de Administração de Macaé; 
Isabella Proença Soares, do curso de Direito de Macaé;
Estefany Pereira da Si lva Dirk,  do curso de Administração de Niterói;
Jul iana Alves Alexandre, do curso de Arquitetura e Urbanismo de Niterói;
José Sebastião de Farias Fi lho, do curso de Ciências Contábeis de Niterói;
Luiza Pinheiro Machado Castagna, do curso de Cinema e Audiovisual de Niterói;
Pedro Romeiro Etinger, do curso de Cinema e Audiovisual de Niterói;
Luanna Barci Dutra da Costa, do curso de Enfermagem de Niterói;
Pablo Muller Moreira Perdonati,  do curso de Engenharia Civi l  de Niterói;
Angelus Bezerra Soares, do curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente de Niterói;
Luana de Moraes Leitão Gonçalves Vaz, do curso de Engenharia de Telecomunicações de Niterói;
Bruno Barbosa do Amaral,  do curso de Engenharia Elétrica de Niterói;
Yngrid Simen Pereira, do curso de Física de Niterói;
José Augusto Vitorino Dias, do curso de Geofísica de Niterói;
Guido Cruz de Assis,  do curso de Geografia de Niterói;
Diego da Rocha Conceição, do curso de História de Niterói;
Rafaella Bernardo Vieira, do curso de Hotelaria de Niterói;
David Fel ix  de Andrade Goralski  ,  do curso de Letras - Língua e Literatura Alemã de Niterói;
Caio Pluvier Duarte Costa, do curso de Medicina de Niterói;
Mariana Aguiar Navarro, do curso de Nutrição de Niterói;
Stevan Milutinovic,  do curso de Odontologia de Niterói;
Mateus Torres Junger, do curso de Processos Gerenciais de Niterói;
Caio Vieira Fagundes, do curso de Psicologia de Niterói;
Arthur da Cunha Paes Gil  Ventura, do curso de Química de Niterói;
Roberto de Oliveira Fernandes, do curso de Química de Niterói;
Júl ia Marrocos de Souza Si lva, do curso de Relações Internacionais de Niterói;
Pol lyanna Maria Kel ly Vidinha Torres Queiróz,  do curso de Sociologia de Niterói;
Roger Amaral de Medeiros, do curso de Turismo de Niterói;
Marcio Jose Dias da Si lva Junior,  do curso de Odontologia de Nova Friburgo;
Alessandro Sampaio da Si lva, do curso de Ciência da Computação de Rio das Ostras;
Gabriel  Garritano Reis Drumond, do curso de Engenharia de Produção de Rio das Ostras;
Paulo Cesar Jesoe Tancredo, do curso de Ciências Naturais de Santo Antônio de Pádua;
Denis Carla de Oliveira Coelho, do curso de Computação de Santo Antônio de Pádua;
Pedro Henrique Emil iano Rangel,  do curso de Física de Santo Antônio de Pádua;
Lucas Lopes da Si lva Costa, do curso de Matemática de Santo Antônio de Pádua;
Marcella de Lourdes Si lva Pereira, do curso de Direito de Volta Redonda;
Leticia Alexandre de Paula, do curso de Engenharia Mecânica de Volta Redonda;
Matheus Gomes dos Santos e Si lva, do curso de Psicologia de Volta Redonda ;
Tadeu Luiz Gomes Cabral,  do curso de Química de Volta Redonda.

Prêmio Estudante Cidadão



DISPONÍVEIS OS CALENDÁRIOS ESCOLAR E
ADMINISTRATIVO E A TABELA DE

FERIADOS PARA 2022

Os Calendários Escolar e Administrativo para o ano letivo de 2022 foram aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, em reunião realizada no dia 8 de dezembro de 2021 e publicados no mesmo mês. Os Calendários constituem a
Resolução CEPEx/UFF nº  582, que dispõe sobre os Calendários Escolar e Administrativo para o ano letivo de 2022, no
âmbito da organização e funcionamento dos cursos de graduação presencial  da Universidade Federal Fluminense, e estão
disponíveis para consulta na página http://www.uff.br/?q=calendarios .
Segundo os Calendários, o 1º  semestre letivo de 2022 ocorrerá no período de 28 de março a 30 de julho de 2022 e o 2º
semestre está previsto para 22 de agosto a 22 de dezembro de 2022.
O Calendário Escolar apresenta períodos de eventos direcionados, sobretudo, a estudantes de cursos de graduação,
como inscrição onl ine em discipl inas e prazos relativos a sol icitações específicas de vínculo,  além do início e término dos
semestres letivos; já o Calendário Administrativo contempla os eventos de ordem acadêmico-administrativa
relacionados aos processos de trabalho e registros envolvidos na gestão universitária, direcionados, principalmente, aos
servidores docentes e técnico-administrativos atuantes na área Graduação.
Já a tabela atualizada de feriados e pontos facultativos para cumprimento no âmbito da UFF em 2022 está disponível  na
página http://www.uff.br/?q=calendarios .  A tabela compõe o anexo da Resolução ad referendum CEPEX/UFF nº  066, de
29 de dezembro de 2021.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/232-21-resolucao_cepex_582-2021.pdf
http://www.uff.br/?q=calendarios
http://www.uff.br/?q=calendarios
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/240-21-_resolucao_ad_referendum_cepex-uff_n._066_de_29_de_dezembro_de_2021.pdf


INICIATIVAS PROGRAD 2021 – INICIATIVAS
DE GESTÃO IMPORTANTES PARA A

GRADUAÇÃO

Desenvolvimento de vários procedimentos e serviços durante o período de trabalho remoto a fim de auxi l iar os alunos
da UFF a continuarem seus estudos, garantindo a qualidade do ensino e a acessibilidade .  Fizeram parte dessa
estratégia a atuação na elaboração e cumprimento da Resolução CEPEx nº  197/2020  e a realização de reuniões
junto aos Departamentos de Ensino e às Coordenações de Cursos de Graduação, sobretudo aqueles que tiveram
impacto ou pendências na oferta de componentes curriculares em 2020 e 2021.  
Atualização de diretrizes para a realização das atividades de estágio obrigatório por estudantes dos cursos de
graduação da área da saúde da UFF no âmbito do Hospital  Universitário Antonio Pedro, do Centro de Atenção e
Investigação em Tuberculose e Doenças Pulmonares Prof.  Mazzini  Bueno, do Centro de Atenção à Saúde do Idoso e
seus Cuidadores e da Farmácia Universitária (FAU/UFF) durante e após o período de emergência de saúde pública
decorrente da pandemia de COVID19 - Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº  12 de 21 de junho de 2021 e
Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº  13 de 21 de junho de 2021. 
Promoção de ações de transformação digital  para a preservação das medidas de distanciamento social  e
garantir a manutenção da execução de serviços acadêmico-administrativos.  Fizeram parte dessa estratégia:  a
colação de grau administrativa/remota; a implantação de processos no SEI/UFF; o incentivo o desenvolvimento do
sistema de pré-matrícula digital  de candidatos ao ingresso em cursos de graduação presencial,  do Sistema
Acadêmico - Solicita UFF (sol icitações/demandas de ajustes em planos de estudos e inscrição de ingressantes em
discipl inas),  do novo Sistema de inscrição onl ine em discipl inas e do Diploma Digital .  Todas as estratégias estão em
plena execução, com a exceção do novo sistema de inscrição onl ine em discipl inas e do Diploma Digital,  previsto para
implantação 2022.
Promoção de estratégias de inovação pedagógica .  Fez parte desse segmento a publicação da Instrução
Normativa PROGRAD/UFF nº  17/2021, que estabelece as diretrizes e procedimentos para a elaboração e registro de
Projetos de Ensino e Aprendizagem (Pró-Ensino) na Graduação. A iniciativa tem como norte o cumprimento
das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (2018-2022),  além de colaborar para a efetivação do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI)  e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) da Universidade. A normatização e
institucionalização possibi l ita a construção de projetos com foco e objetivos mais claros, além de estarem adequados
a diferentes temáticas de importante discussão. Estimula, ainda, a adoção de práticas pedagógicas inovadoras nos
cursos de graduação, tendo em vista a formação integral do estudante, sua efetiva permanência na Universidade e
êxito no percurso formativo.  Outro destaque foi  a continuidade da promoção de cursos, oficinas e seminários
pelo Programa de Inovação e Assessoria Curricular (Proiac).  Em 2021, as atividades do Programa,
distribuídas em mais de 6 iniciativas, abordaram a formação e o desenvolvimento docente no ensino superior -
https://proiac.uff.br/.
Manutenção dos Programas institucionais de bolsas concedidas pela UFF, como Monitoria, Tutoria, Licenciaturas e
Educação Tutorial  e Apoio, que envolveram mais de 2000 estudantes .  Ampliação da celebração de convênios de
estágios com diversas instituições – foram mais de 600 em 2021, dos quais 147 foram com instituições localizadas fora
do estado do Rio de Janeiro, em atendimento aos estudantes que voltaram às suas cidades durante a pandemia.

O ano de 2021 se mostrou mais um ano desafiador.  Nunca valorizamos tanto o abraço, a presença, o trabalho em equipe.
Afinal,  este ano, mais uma vez,  tivemos que romper barreiras para continuar juntos e superar l imites.  Confira algumas
iniciativas de gestão importantes da Prograd em 2021:

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_201-21_-_resolucao_cepex_uff_514-2021_-_atualiza_resolucao_197.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_12_2021.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_13_2021.pdf
https://app.uff.br/graduacao/solicita/
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_17_2021.pdf
https://proiac.uff.br/


E OS PLANOS PARA 2022?

Em 2022, queremos olhar para frente e encontrar novas possibi l idades de aprendizado e conquistas! A PROGRAD vem
se planejando para ampliar as iniciativas de transformação digital,  de apoio ao ensino de graduação e de inovação
pedagógica. Como ações previstas no âmbito desses três eixos, temos:

- implantar o novo sistema de inscrição onl ine em discipl inas e do Diploma Digital;  continuidade da parceria com a
STI/UFF para a coordenação de melhorias no Sistema Acadêmico e apoio na implantação de ferramentas que atendam
alguns programas institucionais de bolsas da PROGRAD, conferindo agil idade, transparência e eficiência na gestão e
coleta de informações; manutenção da colação de grau remota e estudo da viabil idade de tornar este processo mais
automatizado e integrado ao Sistema Acadêmico;

- manter o incentivo às avaliações do impacto do ensino remoto na graduação e consolidar as estratégias de retorno
gradual às atividades acadêmicas presenciais;  ampliar a uti l ização de estratégias pedagógicas à distância;

- fortalecer as ações de capacitação docente por meio do programa de Inovação e Assessoria curricular - Proiac;
incentivar mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos; promover e acompanhar o processo de creditação de
extensão nos currículos de graduação.

Entendemos que os principais desafios a serem enfrentados para o ensino de graduação são, neste momento, aqueles
decorrentes do impacto da pandemia da COVID-19 na sociedade - em especial  na vida dos estudantes e profissionais
da educação e no orçamento destinado às instituições de ensino e pesquisa – e no retorno gradual às atividades
presenciais.  A consolidação da uti l ização de recursos de tecnologia de informação e comunicação nos mais diversos
processos exige capacitação e investimento permanentes.  A análise dos indicadores de sucesso acadêmico, por
exemplo, deverá considerar os impactos das estratégias excepcionais e flexíveis - devidamente amparadas pela
legislação superior - adotadas para garantir a continuidade do percurso acadêmico, da oferta dos cursos e da
produção de conhecimento. A promoção de ações institucionais amplas de acolhimento e discussão de demandas dos
estudantes, sobretudo na adaptação ao retorno do ensino presencial,  será fundamental.



E MAIS: FELIZ 2022!

A PROGRAD se prepara para mais um ano de processos seletivos para ingressantes, muitas matrículas, inscrições em
discipl inas, Trote Cultural,  (Re) Conecte-se, Agenda Acadêmica, apresentações dos Programas, Premiações, e mais o que
vier de novo por esses 365 dias de percurso!
Desejamos um ano de muita inspiração, sucesso e prosperidade!



VOCÊ SABIA?

510 Diplomas de graduação da UFF registrados pelo
Departamento de Administração Escolar em
dezembro.

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

Verificações de Autenticidades realizadas no mês de
dezembro.

Estudantes colaram grau no mês de dezembro.

190

78

356



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

Grupo PET/Conexões de Saberes – Interdisciplinaridade lança Edital para bolsistas

Reaberta Consulta Pública sobre Minuta de Resolução CEPEX 2022

Seminário da Comissão Permanente de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade - Resultados

Calendários Escolar e Administrativo de 2022

Premiações Acadêmicas PROGRAD 2021: Prêmio de Excelência em Docência – Destaques 2021 e
Prêmio Estudante Cidadão

Grupo de Pesquisa da UFF se destaca em ações de defesa dos direitos humanos da população
LGBTQIA+

Centro de Artes UFF realiza atividades presenciais

Exposição “Um Rio de Patrimônios: Permanências e Transformações da Cidade do Rio de Janeiro"

UFF reitera Resolução do CUV sobre comprovação da vacinação

UFF se solidariza com vítimas das fortes chuvas na Bahia

Projeto da UFF vence Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora 2021

Aluno da UFF ganha importantes prêmios internacionais de fotografia

Projeto da UFF recebe prêmio de inovação em Educação

Estudante da UFF ganha prêmio na área de tecnologia social

Professor da UFF recebe premiação por livro sobre a crise da democracia no Brasil

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=programa-de-educacao-tutorial-de-engenharia-mecanica-comemora-25-anos-com-simposio
https://www.uff.br/?q=grupo-petconexoes-de-saberes-interdisciplinaridade-lanca-edital-para-bolsistas
https://www.uff.br/?q=reaberta-consulta-publica-sobre-minuta-de-resolucao-cepex-2022
https://www.uff.br/?q=seminario-da-comissao-permanente-de-acoes-afirmativas-diversidade-e-equidade-resultados
https://www.uff.br/?q=calendarios-escolar-e-administrativo-de-2022
https://www.uff.br/?q=premiacoes-academicas-prograd-2021-premio-de-excelencia-em-docencia-destaques-2021-e-premio
https://www.uff.br/?q=noticias/09-12-2021/grupo-de-pesquisa-da-uff-se-destaca-em-acoes-de-defesa-dos-direitos-humanos-da
https://www.uff.br/?q=noticias/13-12-2021/centro-de-artes-uff-realiza-atividades-presenciais
https://www.uff.br/?q=events/exposicao-um-rio-de-patrimonios-permanencias-e-transformacoes-da-cidade-do-rio-de-janeiro
https://www.uff.br/?q=noticias/31-12-2021/uff-reitera-resolucao-do-cuv-sobre-comprovacao-da-vacinacao
https://www.uff.br/?q=noticias/30-12-2021/uff-se-solidariza-com-vitimas-das-fortes-chuvas-na-bahia
https://www.uff.br/?q=projeto-da-uff-vence-premio-sebrae-de-educacao-empreendedora-2021
https://www.uff.br/?q=aluno-da-uff-ganha-importantes-premios-internacionais-de-fotografia
https://www.uff.br/?q=projeto-da-uff-recebe-premio-de-inovacao-em-educacao
https://www.uff.br/?q=estudante-da-uff-ganha-premio-na-area-de-tecnologia-social
https://www.uff.br/?q=professor-da-uff-recebe-premiacao-por-livro-sobre-crise-da-democracia-no-brasil


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!


