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PROGRAMA DE MOBILIDADE NACIONAL 
DADOS DAS INSCRIÇÕES

Em abril deste ano a UFF retomou o Programa de Mobilidade Nacional após 02 anos
pausado devido à Pandemia d Covid-19. 
Os interessados de 57 Institutos Federais de Ensino Superior espalhados por todo o país
que fazem parte do convênio com a Andifes, puderam se inscrever até o dia 13 de maio.
De acordo com a Divisão de Projetos Especiais da PROGRAD, responsável pelo processo
seletivo, a UFF recebeu 19 inscrições da própria instituição e 5 estudantes de outras IFES
aptos a participar do Programa, a saber:

2 estudantes para o Curso de Cinema e Audiovisual
1 estudante para o Curso de Medicina Veterinária
1 estudante para o Curso de Enfermagem de Rio das Ostras
1 para o Curso de Direito de Volta Redonda

Esses estudantes virão da Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal da
Bahia. Eles terão vínculo temporário de, no máximo, 2 períodos letivos com a UFF para
cursas disciplinas pretendidas.



UFF AMPLIA AS AÇÕES DE INOVAÇÃO
NO ENSINO SUPERIOR AO LONGO DE 10

ANOS DE ATUAÇÃO DO PROIAC

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. Como parte da
comemoração, a PROGRAD acaba de publicar o EDITAL n° 6/2022 para divulgar
informações sobre o IV Encontro de Docentes e a VII Mostra de Inovação no Ensino
Superior – eventos dedicados a discutir boas práticas de ensino e pesquisas correlatas.
Desde a sua criação, o PROIAC já capacitou mais de 1500 docentes em suas oficinas e
cursos, e, hoje, conta com 13 docentes como membros efetivos de seu comitê institucional.
Cabe destacar que a atuação do PROIAC durante a pandemia contribuiu para a capacitação
de dezenas de docentes em novas estratégias pedagógicas e ferramentas de tecnologia de
informação e comunicação que vêm sendo incorporadas e fortalecidas na prática docente, e
que – não podemos deixar de mencionar - foram fundamentais para a continuidade das
atividades acadêmicas.
Para celebrar os 10 anos do Programa, portanto, o comitê institucional está organizando um
grande evento, que será realizado de 16 a 18 de agosto e terá como programação a VII
Mostra de Inovação no Ensino Superior e o IV Encontro de Docentes da UFF, com Mesa
Redonda, Oficina e Atividade Cultural e Apresentação de Trabalhos. As atividades do
evento são abertas a todos os docentes da UFF. Confira as informações a seguir.
A programação do evento
Como destaque para a abertura do evento, que ocorrerá no dia 16 de agosto, em formato
presencial, está o lançamento da revista "Cadernos de Docência e Inovação no Ensino
Superior", cuja primeira edição já foi divulgada e traz os Anais da VI Mostra de Inovação,
realizada em 2021. Para acessar a publicação, clique em https://periodicos.uff.br/docines. A
revista terá periodicidade semestral com temáticas especiais que tratem das discussões
pertinentes à excelência na docência do Ensino Superior e sua consequente melhoria na
formação dos estudantes. Fiquem atentos!
Já no dia 17 de agosto, a programação será totalmente online e contará com: a Oficina
“Feedback utilizando tecnologias digitais”; a VII Mostra de Inovação no Ensino Superior -
que terá a apresentação de trabalhos transmitida no canal do YouTube “PROIAC PROGRAD
UFF”-; o IV Encontro de Docentes da UFF, com a Mesa Redonda “Desafios para a Inovação
e o Desenvolvimento Docente nas Universidades”, também transmitida via Youtube.
O encerramento do evento, no dia 18 de agosto, será presencial e contará com a Oficina de
Feedback “O quê? Por quê? Para quê?”.

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_edital_prograd_06_2022.pdf
https://periodicos.uff.br/docines
https://www.youtube.com/channel/UCJ5z7jHYAFmN5l5Fp3tbwKw


Para ver a programação completa, acesse no novo site do PROIAC em: http://proiac.uff.br/?
page_id=2094
Como se inscrever?
O IV Encontro de Docentes e a VII Mostra de Inovação no Ensino Superior objetivam
divulgar e discutir as boas práticas de ensino remoto, presencial e/ou híbrido; e as
pesquisas correlatas no ensino superior.
Neste ano, a Mostra contará com 3 eixos de discussão, a saber: Colaboração e
interatividade no Ensino Superior; Métodos de Ensino Superior; e Avaliação da
Aprendizagem no Ensino Superior.
Qualquer docente poderá se inscrever tanto para apresentar seu trabalho quanto para
participar do evento e das oficinas.
As inscrições para participantes poderão ser efetuadas até o dia 15 de agosto no site do
PROIAC.
Para submissão de trabalhos, cada docente poderá submeter até dois trabalhos. Serão
disponibilizadas 30 vagas para apresentação (dez em cada eixo) por modalidade de
apresentação (online ou presencial). A submissão deverá ser feita separadamente da
inscrição. Para isso, consulte o Edital em
https://drive.google.com/file/d/1wwlwRV1901gaozJlxZTdrlQKFnHI35Yk/view e faça a
inscrição em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJRLJDmHXkFmarHgKT38eHxpHMHMj6... até
24 de julho. Demais informações também estão disponíveis no site do PROIAC.

http://proiac.uff.br/?page_id=2094
https://drive.google.com/file/d/1wwlwRV1901gaozJlxZTdrlQKFnHI35Yk/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJRLJDmHXkFmarHgKT38eHxpHMHMj6Nbw0jQY7nym7UNr5IA/viewform


PROIAC UFF DIVULGA PESQUISA PARA
DOCENTES

Em comemoração aos seus 10 anos de atuação, o Programa de Inovação e Assessoria
Curricula (PROIAC UFF), vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, convida Docentes que já
participaram de alguma de suas ações, a contribuir com a Pesquisa de Avaliação do
impacto das suas iniciativas. 
O questionário leva em torno de 10 minutos para ser preenchido e é anônimo.
Para participar, acesse: https://forms.gle/wqFvNGGdbjmKyxJw6 
Para celebrar os 10 anos do Programa, o comitê institucional está organizando um grande
evento, que será realizado de 16 a 18 de agosto e terá como programação a 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 do evento são
abertas a todos os docentes da UFF. Maiores informações, acesse: https://www.uff.br/?
q=informes/graduacao/uff-amplia-acoes-de-inovacao-no-ensino-superior-ao-longo-de-10-
anos-de-atuacao-do

https://forms.gle/wqFvNGGdbjmKyxJw6


EDITAIS PET E PROPET SÃO DESTAQUE
EM JUNHO

O Programa de Educação Tutorial ganhou destaque com o maior número de Editais
publicados nos canais de comunicação da PROGRAD no mês de junho.
Foram oferecidas, no total, 04 vagas para Tutor, 08 vagas para Bolsistas e 15 vagas para
não Bolsistas (voluntários).
Ao todo foram, 05 Informes no site da UFF, a saber:

01 Informe com divulgação de resultado de Processo Seletivo para Tutor.
03 Informes com divulgação de vagas para Bolsistas em 03 Processos Seletivos.
01 Informe com divulgação de 04 Editais para Tutor.

Nas Redes Sociais, foram realizadas 06 publicações no Feed de Notícias, com divulgação
do conteúdo publicado no site, que somadas geraram:

215 curtidas
06 comentários
56 compartilhamentos
17 salvamentos
5.853 contas alcançadas
1.387 toques no site

Nos Stories, foram mais 2.172 contas alcançadas com as publicações compartilhadas do
Feed de Notícias. Além disso, o PET/Propet possui um destaque especial no Instagram da
PROGRAD (@prograduff), onde podem ser conferidas as publicações compartilhadas
também dos perfis dos grupos.
Os Programas de Educação Tutorial – PET/MEC e ProPET UFF - propiciam aos graduandos,
sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização de atividades
extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão que complementem sua formação
acadêmica.
Ao todo, são 11 grupos PET e 09 grupos ProPET espalhados por diversos Campi da UFF.



COLEGIADO DE LICENCIATURAS REALIZA
REUNIÃO SOBRE INCORPORAÇÃO DA

EXTENSÃO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E
RESOLUÇÃO CNE/CP 02/201

Em 07 de julho, às 14h, foi realizada reunião ordinária do Colegiado Geral das
Licenciaturas, tendo como pautas principais pedido de prorrogação da Resolução CNE/CP
02/2019 e Incorporação da extensão universitária nos currículos das Licenciaturas:
socialização dos cursos.
Durante a reunião, com duração aproximada de 2:30h, discutiram-se preocupações
relacionadas à implantação da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica e BNC-Formação), aprovando-se encaminhamento de pedido de prorrogação da
implantação da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, pelo Colegiado, ao
Conselho Nacional de Educação (CNE), com prazo adicional de dois anos.
Em relação à curricularização da extensão, os cursos de Licenciatura de História de
Campos dos Goytacazes, Pedagogia de Niterói e Matemática-EAD compartilharam as suas
propostas de incorporação da extensão com os demais cursos.
Para outras informações sobre o Colegiado de Licenciaturas da UFF e sobre diretrizes para
a formação de professores, acesse http://divisaopraticadiscente.uff.br/colegiado-geral-das-
licenciaturas/.  

Texto: Pedro Portocarrero Pinheiro

http://divisaopraticadiscente.uff.br/colegiado-geral-das-licenciaturas/


PUBLICADO EDITAL DO ENADE 2022:
PROGRAD REALIZA REUNIÃO COM CURSOS

AVALIADOS

Foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU) de 27 de junho, o Edital nº 51/2022,
referente ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022.
O Edital do Enade 2022 reitera 27 de novembro como data para aplicação da prova, os
critérios de habilitação para ingressantes e concluintes previstos pela Portaria nº 41, de 20
de janeiro de 2022, bem como as áreas a serem avaliadas pelo Enade 2022:

Bacharelados: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências
Econômicas; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda); Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Serviço
Social; Teologia; e Turismo. 

Cursos Superiores de Tecnologia: Comércio Exterior; Design de Interiores; Design Gráfico;
Design de Moda; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; Gestão Pública;
Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Logística; Marketing; e Processos
Gerenciais.  

Além disso, o Edital estabelece todos os aspectos indispensáveis ao Exame, incluindo
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e responsabilidades das Instituições de
Educação Superior - IES e dos estudantes, dentre outras diretrizes para sua realização.
A irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de grau e a expedição de diploma
do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de
componente curricular obrigatório. A regularização de estudantes habilitados em situação
irregular perante o Enade 2022 dar-se-á conforme critérios e procedimentos estabelecidos
no Edital do Exame. 
A PROGRAD está acompanhando todos os processos referentes ao Enade 2022 e prestará
assistência a Coordenações de Curso, discentes e demais membros da comunidade
universitária da UFF em relação ao exame, fornecendo todas as orientações necessárias. A
página da PROGRAD sobre o Enade possui informações importantes sobre o exame e está
sendo atualizada regularmente, à medida que informações sobre o Enade 2022 forem
divulgadas. Além disso, a PROGRAD realizou, através da Divisão de Avaliação
(DAV/CAEG), reunião com as Coordenações dos cursos avaliados nesta edição do exame,
no dia 07 de julho, às 10h, para tratar dos aspectos indispensáveis à realização do exame
no âmbito da UFF.
Dúvidas relacionadas ao Enade 2022 podem ser encaminhadas para o e-mail
dav.prograd@id.uff.br.  

Texto: Pedro Portocarrero Pinheiro

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-410569759
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-20-de-janeiro-de-2022-375491313
mailto:dav.prograd@id.uff.br


VOCÊ SABIA?

Diplomas Digitais concluídos até
05/07/2022.

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de junho.

Estudantes colaram grau no mês de
junho.

6.068

82

46

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em junho.

2.687



UFF amplia as ações de inovação no ensino superior ao longo de 10
anos de atuação do PROIAC

ProPET Interdisciplinar Ciranda Rural divulga Edital para seleção de
bolsista

PET Odontologia de Nova Friburgo divulga Edital para Bolsista

PROGRAD divulga quatro Editais para seleção de Tutores para
Grupos do Programa de Educação Tutorial

Prograd divulga Edital para bolsistas do PET História

PROGRAD divulga resultado final do Processo Seletivo para tutor do
ProPET Engenharia Química

Programa de Inovação e Assessoria Curricular disponibiliza Caderno
de Docência e Inovação no Ensino Superior

Projeto Fauna Brasil da UFF ressalta a biodiversidade brasileira em
suas produções audiovisuais

Saúde mental: pesquisadoras da UFF debatem depressão depois da
pandemia

Projeto Brasil em Tela promove Café Literário

Consulta eleitoral para reitor e vice-reitor da UFF rumo ao 2º turno

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/uff-amplia-acoes-de-inovacao-no-ensino-superior-ao-longo-de-10-anos-de-atuacao-do
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/propet-interdisciplinar-ciranda-rural-divulga-edital-para-selecao-de-bolsista
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/pet-odontologia-de-nova-friburgo-divulga-edital-para-bolsista
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/prograd-divulga-quatro-editais-para-selecao-de-tutores-para-grupos-do-programa-de
https://www.uff.br/?q=prograd-divulga-edital-para-bolsistas-do-pet-historia
https://www.uff.br/?q=prograd-divulga-resultado-final-do-processo-seletivo-para-tutor-do-propet-engenharia-quimica
https://www.uff.br/?q=programa-de-inovacao-e-assessoria-curricular-disponibiliza-caderno-de-docencia-e-inovacao-no-ensino
https://www.uff.br/?q=noticias/24-06-2022/projeto-fauna-brasil-da-uff-ressalta-biodiversidade-brasileira-em-suas-producoes
https://www.uff.br/?q=noticias/13-06-2022/saude-mental-pesquisadoras-da-uff-debatem-depressao-depois-da-pandemia
https://www.uff.br/?q=events/projeto-brasil-em-tela-promove-cafe-literario
https://www.uff.br/?q=noticias/24-06-2022/consulta-eleitoral-para-reitor-e-vice-reitor-da-uff-rumo-ao-2o-turno


Assistência Estudantil: mil novas vagas para a concessão de bolsas e
auxílios

Nota da Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre as restrições
orçamentárias

Estudantes da UFF são destaque em congresso de Comunicação

Professor da UFF é premiado na área de Filosofia do Direito

Estudante da UFF ganha prêmio com pesquisa sobre vacinação

https://www.uff.br/?q=noticias/20-06-2022/assistencia-estudantil-mil-novas-vagas-para-concessao-de-bolsas-e-auxilios
https://www.uff.br/?q=noticias/16-06-2022/nota-da-universidade-federal-fluminense-uff-sobre-restricoes-orcamentarias
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/estudantes-da-uff-sao-destaque-em-congresso-de-comunicacao
https://www.uff.br/?q=informes/professor-da-uff-e-premiado-na-area-de-filosofia-do-direito
https://www.uff.br/?q=informes/pesquisa-inovacao/estudante-da-uff-ganha-premio-com-pesquisa-sobre-vacinacao


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!


