
INFORMATIVO PROGRAD
Boletim de Comunicação da Pró-Reitoria de Graduação 

Junho 2022

PROIAC SE PREPARA PARA CELEBRAR 10 ANOS
DE ATUAÇÃO

PROGRAD SE REÚNE COM GRUPO DO
ENCONTRO DE SABERES

PROGRAD ADERE AO PROGRAMA DE
GESTÃO

DIPLOMA DIGITAL É IMPLANTADO
COM SUCESSO

 



PROIAC SE PREPARA PARA CELEBRAR
10 ANOS DE ATUAÇÃO

O Programa de Inovação e Assessoria
Curricular comemora este ano uma década
de atuação junto ao corpo docente de toda
a universidade.
Para celebrar, a equipe responsável está
preparando um evento, com previsão para
ser realizado no mês de agosto, com
diversas atividades presenciais e remotas,
como oficinas, mostras e encontros.

Recentemente o PROIAC divulgou a revista "Cadernos de Docência e Inovação no Ensino
Superior", um produto cujo lançamento também fará parte da celebração.
A primeira edição traz os Anais da VI Mostra de Inovação, realizada em 2021, de forma
remota, devido à Pandemia de Covid-19, e pode ser consultada 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 egressos.

PROGRAD SE REÚNE COM GRUPO DO
ENCONTRO DE SABERES

No último mês de maio, a Prograd se
reuniu com professores e estudantes da
UFF envolvidos com o Encontro de
Saberes, projeto que envolve a
interlocução com mestres, artes, ofícios e
saberes tradicionais. Na ocasião, o grupo
fez um relato sobre as principais
atividades desenvolvidas nos últimos dois
anos, destacando a organização do
trabalho e do acervo produzido ao longo 

dos anos de 2017, 2018 e 2019 no âmbito de disciplinas, eventos e projetos desenvolvidos.
Ganharam destaque, também, o esforço de revisão e preparação do material para
publicação em página eletrônica dedicada ao Encontro de Saberes, e a perspectiva de
reconhecimento de mestres tradicionais por meio do Notorio Saber. A Pró-Reitoria de
Graduação reforçou a continuidade de apoio ao Encontro de Saberes, entendendo os
movimentos realizados como fundamentais para sensibilizar, aproximar a comunidade e dar
visibilidade aos saberes e perspectivas tradicionais nos diversos espaços de formação.
Compartilharemos em breve a página do Encontro de Saberes. 

https://periodicos.uff.br/docines


PROGRAD ADERE AO PROGRAMA DE
GESTÃO

Considerando a oportunidade e o interesse no atendimento à Instrução Normativa UFF nº
28, de 12 de maio de 2022, a pró-Reitoria de Graduação abriu e deu encaminhamento ao
processo administrativo nº 23069.164253/2022-35, que trata da adesão da Prograd ao
Programa de Gestão. O processo é composto por um Plano de Trabalho da Unidade (PTU)
que contempla todas as unidades organizacionais subordinadas à Pró-Reitoria.
O PTU PROGRAD foi preenchido conforme instruções e modelo disponibilizados,
indicando para os Tipos de Atividades (macro) que constam do Anexo II da IN UFF 28 as
unidades (setores) da Prograd que realizam atividades que se enquadram naquelas
categorias, objetivando a participação do máximo de servidores possível e a manutenção
do atendimento ao público. Vocês poderão observar que somente 3 Tipos de Atividades
elencadas no Anexo II da IN UFF 28 não estão nesta primeira versão do PTU Prograd,
pois considerou-se que se referem a “atividades-fim” muito específicas e próprias de
outras áreas. Dos 17 Tipos de Atividades listadas no PTU Prograd, 8 estão indicados para
todas as unidades Prograd e os outros variam conforme o perfil e especificidade da
atividade e do setor.
O processo foi submetido à Comissão Permanente do Programa de Gestão (CPPG) para
análise e obteve aprovação para prosseguimento. Na seção “Programas de gestão” da
página da Prograd podem ser conferidas todas as publicações da Prograd sobre o tema,
incluindo Editais e Aditamento.
Até 20 de junho, 65 servidores lotados em setores da oPró-Reitoria foram selecionados
para participar do Programa de Gestão, no âmbito do PTU Prograd.

http://www.noticias.uff.br/bs/2022/05/88-22.pdf#page=77
https://sei.uff.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boq0uFcXMqsgeK7zPTRBGvZYhaL7h22w339mK6Ft6SJ_NB
https://www.uff.br/?q=processo/adesao-ao-programa-de-gestao
https://www.uff.br/?q=noticias/13-05-2022/uff-regulamenta-teletrabalho-com-lancamento-do-programa-de-gestao
https://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/anexo_ii_-_tabela_de_atividades_1.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/anexo_ii_-_tabela_de_atividades_1.pdf
https://www.uff.br/?q=programas-de-gestao
https://www.uff.br/?q=grupo/graduacao


DIPLOMA DIGITAL É IMPLANTADO COM
SUCESSO

Em 25 de maio a UFF divulgou mais um avanço tecnológico na prestação de serviços para
os seus estudantes: o Diploma Digital.
Segundo a matéria, veiculada no site da universidade: “No dia 29 de abril, foi concluído o
primeiro processo de registro e expedição de Diploma Digital de curso de graduação da
UFF, em uma ação integrada com envolvimento do Sistema Acadêmico da universidade, o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa,
visando segurança, confiabilidade e transparência na emissão dos documentos.”
A emissão do Diploma e também do Histórico Escolar, que está em conformidade com o
Ministério da Educação, garante seu controle e rastreabilidade totalmente online,
facilitando todo o processo administrativo.
De acordo com a Pró-Reitora de Graduação, Professora Alexandra Anastacio, “Nossa
universidade está sendo pioneira na digitalização de processos de registro, emissão e
assinatura de documentos acadêmicos, em substituição ao suporte físico, em papel. Tudo
isto confere transparência e rastreabilidade ao processo como um todo. Além disto, a
comunidade em geral, em especial os estudantes e Coordenações de Curso, não
precisarão se deslocar para a retirada do diploma de graduação em papel. O estudante
poderá acessar, na palma da mão, o seu diploma emitido no formato digital, com
segurança e validade garantidas.”
A UFF disponibilizou um FAQ com as perguntas mais frequentes sobre o tema e visa
orientar o estudante sobre como acompanhar e receber o Diploma Digital, dentre outras
informações importantes tais como confiabilidade do documento, reconhecimento de
assinatura, validação.
Outro assunto importante tratado no FAQ é sobre a validade do Diploma Digital ao ser
impresso, uma vez que qualquer documento assinado digitalmente que seja impresso não
consegue manter sua validade jurídica. O MEC elucidou esse problema ao permitir que os
alunos tenham uma cópia impressa com as mesmas características do diploma físico, que
é denominado Representação Visual Diploma Digital (RVDD).
A RVDD é uma interface utilizada para direcionar, com auxílio de um QR Code, para onde
estará o Diploma Digital dentro do universo eletrônico, de forma rápida, prática e segura.
Acesse o FAQ e saiba mais sobre o assunto: https://www.uff.br/?q=diploma-digital
Vale ressaltar que o Diploma Digital está disponível para estudantes com colação de grau
referente a 2020.2 em diante.
Leia também a matéria de divulgação na íntegra em: https://www.uff.br/?q=noticias/25-05-
2022/diploma-digital-e-realidade-na-uff

https://www.uff.br/?q=diploma-digital
https://www.uff.br/?q=diploma-digital
https://www.uff.br/?q=diploma-digital
https://www.uff.br/?q=diploma-digital
https://www.uff.br/?q=noticias/25-05-2022/diploma-digital-e-realidade-na-uff


VOCÊ SABIA?

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

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de maio.

Estudantes colaram grau no mês de maio.

874

124

127

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em maio

2.489



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

Inscrições abertas para seleção de bolsistas para o ProPET
Engenharia de Produção

Inscrições para seleção de Tutor para o ProPET Engenharia Química
até 13 de maio

Projeto da UFF selecionado em edital da CAPES discute assimetrias
jurídicas na pandemia de COVID-19

PROEX divulga o evento virtual Universidade e Espiritualidade:
Conexões Possíveis

Nota da reitoria sobre o bloqueio do orçamento das universidades
públicas federais

Campus do Retiro em Angra dos Reis inaugura nova Moradia
Estudantil

Diploma Digital é realidade na UFF

Professor da UFF ganha medalha na área de cirurgia vascular

Pesquisador do Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da
UFF recebe prêmio de Farmacognosia

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=prograd-divulga-resultado-preliminar-do-processo-seletivo-para-tutor-do-propet-engenharia-quimica
https://www.uff.br/?q=inscricoes-abertas-para-selecao-de-bolsistas-para-o-propet-engenharia-de-producao
https://www.uff.br/?q=inscricoes-para-selecao-de-tutor-para-o-propet-engenharia-quimica-ate-13-de-maio
https://www.uff.br/?q=noticias/26-05-2022/projeto-da-uff-selecionado-em-edital-da-capes-discute-assimetrias-juridicas-na
https://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-evento-virtual-universidade-e-espiritualidade-conexoes-possiveis
https://www.uff.br/?q=noticias/30-05-2022/campus-do-retiro-em-angra-dos-reis-inaugura-nova-moradia-estudantil
https://www.uff.br/?q=noticias/25-05-2022/diploma-digital-e-realidade-na-uff
https://www.uff.br/?q=professor-da-uff-ganha-medalha-na-area-de-cirurgia-vascular
https://www.uff.br/?q=pesquisador-do-laboratorio-de-tecnologia-de-produtos-naturais-da-uff-recebe-premio-de-farmacognosia


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!


