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SOMOS + UFF - SEMANA DE BOAS-VINDAS
AOS ESTUDANTES

Nos dias 04 e 05 de abril acontecerá o evento “Somos + UFF - Semana de boas-vindas aos
estudantes”, ação que marca o início do primeiro semestre letivo dos discentes de
graduação e a retomada das atividades acadêmicas em todas as unidades de ensino. 
O evento, que está sendo organizado em parceria com as Pró-Reitorias que têm como
público-alvo o estudante, contará com ações elaboradas por Projetos e Representações
estudantis de todos os campi.
Confira também o site de boas-vindas com informações amplas sobre a universidade, como
serviços, bolsas e auxílios: https://www.uff.br/boasvindas



PROGRAD PUBLICA 5 NOVAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS EM

FEVEREIRO

A PROGRAD publicou, em fevereiro, cinco novas Instruções Normativas.
Em 8 de fevereiro foi publicada a Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº 38, que altera a
Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº 27, de 10 de março de 2022, que estabelece os
procedimentos administrativos para a validação de registros acadêmicos, colação de grau e
diplomação no âmbito da graduação da Universidade Federal Fluminense.
Já em 23 de fevereiro foi publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 39/2023
, que estabelece critérios para a operacionalização do Programa de Monitoria Júnior no
âmbito do Colégio Universitário Geraldo Reis, com vistas ao ano letivo de 2023. O Programa
de Monitoria Júnior 2023 compreenderá o período de abril a dezembro de 2023 e contará
com 20 vagas, a depender da disponibilidade orçamentária e financeira. Além disso, serão
destinadas 50% das vagas do referido Edital para ações afirmativas de caráter étnico-racial
e socioeconômico. 
Em 24 de fevereiro, a PROGRAD divulgou mais três Instruções Normativas, a saber: 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF Nº 40, que atualiza rotinas para a
operacionalização do Programa de Mobilidade Acadêmica Interna da UFF, previsto no art.
69 do Regulamento dos Cursos de Graduação (Resolução CEPEx 001/2015). (revoga a
Instrução de Serviço PROGRAD n.o 02, de 22 de maio de 2017)
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF nº 41, que estabelece procedimentos para a
revalidação de diplomas de graduação em Medicina expedidos por instituições estrangeiras
de ensino superior. (Revoga a Instrução de Serviço PROGRAD no 01, de 23 de janeiro de
2015)
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF nº 42, que estabelece valores de taxas
referentes a serviços prestados pela Pró-Reitoria de Graduação, em razão de custos
operacionais adicionais. (Revoga a Instrução de Serviço PROGRAD/UFF no 24/2020, de 30
de novembro de 2020)

Todos os documentos podem ser acessados na seção "Documentos Importantes" dentro da
página da PROGRAD, no site da UFF

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_prograd_38_2023.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/37-23_in_39-23_-_monitoria_junior_2023.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_in_prograd_40_2023.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs-_in_prograd_41_2023.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs-_in_prograd_41_2023.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs-in_prograd_42_2023.pdf
https://www.uff.br/?q=documentos-importantes
https://www.uff.br/?q=grupo%2Fgraduacao


RESULTADO MOBILIDADE EAD CEDERJ
2023.1

No início de fevereiro, a Prograd divulgou os resultados da Mobilidade EAD CEDERJ
2023.1, cujas candidaturas de estudantes foram enviadas por Coordenações de Cursos de
Graduação presencial em novembro de 2022.
Para o 1º semestre letivo de 2023 - CEDERJ, foram apresentadas 625 candidaturas de
estudantes de cursos presenciais a disciplinas dos cursos a distância da UFF, resultando
em mais de 530 inscrições em disciplinas e envolvimento de 315 estudantes de 16 cursos.
A Mobilidade EAD – CEDERJ representa a possibilidade de estudantes de cursos
presenciais da UFF cursarem disciplinas de Cursos de Graduação a Distância da UFF
oferecidos via CEDERJ em Polos distribuídos no Estado do Rio de Janeiro. O
desenvolvimento do Programa tem periodicidade semestral e a PROGRAD divulga Ofício
Circular para as Coordenações de Curso, pelo qual apresenta documentos, orientações e
rotinas para a solicitação de inscrições em disciplinas por alunos de cursos da graduação
presencial.
A Mobilidade EAD CEDERJ compõe uma série de iniciativas e estratégias de combate à
retenção e evasão universitárias. A gestão administrativa do Programa está sob
responsabilidade da assessoria da PROGRAD, que adota os procedimentos necessários à
orientação das Coordenações de Curso, interlocução com o CEDERJ, verificação e
submissão das candidaturas em Sistema próprio do CEDERJ e confirmação da inscrição dos
estudantes nas disciplinas de interesse.

http://www.uff.br/?q=node/11290


PROGRAD E COORDENAÇÕES DE CURSO
SE PREPARAM PARA A RETOMADA DE

AVALIAÇÕES EXTERNAS DO INEP
Foram marcadas, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), as datas de três avaliações externas de cursos de graduação da UFF, referentes a
processos regulatórios de renovação de reconhecimento: Bacharelados em Estatística e
Ciência Ambiental, com sede em Niterói, e o Bacharelado em Produção Cultural com sede em
Rio das Ostras. Também foi marcada a avaliação do curso de Bacharelado em Sociologia, com
sede em Niterói, porém já adiada pelo INEP por conta do recesso escolar (nova data ainda não
foi divulgada). Todas as avaliações agendadas serão realizadas no formato virtual.
Considerando recentes modificações na Lei do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior), as avaliações externas in loco vinculadas aos processos de regulação da
educação superior passaram a ser realizadas virtualmente, tornando regra a modalidade virtual
e exceção a presencial - sendo esta última dedicada apenas aos cursos da área da saúde ou
em processos específicos de supervisão. Na avaliação virtual, os avaliadores não comparecem
presencialmente às instituições, evitando deslocamentos em território nacional. A visita é feita
através de aplicações de tecnologia de informação e comunicação, com transmissão remota de
visitas às instalações, realização de reuniões remotas com dirigentes, comissões, docentes,
estudantes e técnicos-administrativos, sistema de georreferenciamento para garantia da
localização, entre outras ferramentas. A avaliação virtual foi uma inovação do INEP no âmbito
da pandemia de covid-19 e que foi assimilada pelas normativas de avaliação em caráter
permanente, e se aplica a todos os cursos, exceto Medicina, Odontologia, Psicologia e
Enfermagem.
A UFF, até o momento, recebeu apenas uma visita de avaliação virtual, de reconhecimento do
Bacharelado em Jornalismo em Niterói, realizada em 2021, com nota máxima concedida pelo
INEP (5).
Como ato regular, a PROGRAD, por meio da atuação da Divisão de Avaliação (DAV/CAEG),
prepara as Coordenações de Curso para a recepção virtual das comissões. Os 4 (quatro)
cursos que já tiveram visitas marcadas pelo INEP foram convidados e participaram de reuniões
preparatórias da DAV/CAEG. As reuniões puderam contar com a presença, ainda, das
respectivas bibliotecas que atendem aos cursos, da Comissão Própria de Avaliação (CPA), e
Coordenação de Apoio ao Ensino de Graduação (CAEG/GRAD). A Divisão de Avaliação
disponibiliza, também, manuais e guias para preparação da recepção das visitas de avaliação,
orientações para os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos de graduação, entre
outros materiais.
Há atualmente outros 11 processos de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de
cursos de graduação da UFF que ensejarão visita de avaliação por parte do INEP. Este número
é dinâmico e varia conforme o andamento dos ciclos avaliativos.
O envolvimento de toda a comunidade acadêmica dos cursos avaliados é fundamental para
que a avaliação seja satisfatória e bem sucedida. A PROGRAD está atenta aos desafios
colocados por este novo formato de avaliação, e está prestando todo o apoio às Coordenações
de Curso e NDEs, de modo que a qualidade dos cursos de graduação da UFF se reflita nos
conceitos atribuídos pelas comissões de avaliação do INEP.
Por Pedro Pinheiro

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/sancionada-lei-que-permite-avaliacao-externa-virtual
https://www.uff.br/?q=manuais-tutoriais-e-demais-documentos-pertinentes-regulacaoavaliacao


PROGRAD RETOMA HOMENAGENS DO
PRÊMIO LÁUREA ACADÊMICA

É com grande satisfação que a PROGRAD retoma as homenagens do Prêmio Láurea
Acadêmica e, nesta oportunidade, reconhece o esforço e parabeniza os estudantes
egressos de cursos de graduação que fazem jus à honraria referente às edições de 2020 e
2021.
Acesse as listas completas de Laureados:
Laureados 2020
(referência formados entre 2019.2 e 2020.1)
 
Laureados 2021
(referência formados entre 2020.2 e 2021.1)
A última homenagem da Láurea Acadêmica se deu na edição de 2019, com cerimônia
realizada em formato presencial – Premiações Acadêmicas 2019, e, nos anos consecutivos,
foi suspensa por conta da Pandemia de Covid-19.
A Láurea Acadêmica é uma honraria concedida a estudantes de Graduação com expressivo
e destacado desempenho acadêmico durante o percurso no curso de graduação na UFF.
Com criação datada do ano de 2009, os critérios para concessão da Láurea estão definidos
na Instrução de Serviço PROGRAD nº 11/2014, que relaciona os requisitos e orientações
para a coleta de dados necessária à identificação dos estudantes a serem homenageados.
Em virtude do elevado número de Laureados, a homenagem aos estudantes contemplados
nas edições de 2020 e 2021 ocorrerá por meio de uma campanha especial a ser veiculada
nas Redes Sociais da Pró-Reitoria (@prograduff – Facebook e Instagram). Os contemplados
já receberam via e-mail os certificados e as orientações para participação na campanha.
Acompanhe nossas redes!

https://www.uff.br/?q=sites/default/files/informes/lista_de_alunos_laurea_academica_2020_final.pdf
https://www.uff.br/?q=sites/default/files/informes/lista_de_alunos_laurea_academica_2021.pdf
https://www.uff.br/?q=laurea-academica-2019-resultado-dos-premiados
https://www.uff.br/?q=prograd-divulga-fotos-das-premiacoes-academicas-uff-2019
https://www.uff.br/?q=prograd-divulga-fotos-das-premiacoes-academicas-uff-2019
https://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/29._141-2014_instruaeo_de_servio_l_urea_acadmica.pdf


VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de fevereiro de 2023.

Estudantes colaram grau no mês de
fevereiro de 2023.

43

669

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em fevereiro de 2023437



PET Economia divulga Edital para seleção de Bolsistas

PET Farmácia Viva divulga Edital para a seleção de bolsistas

Programa de Tutoria UFF se destaca por ser estratégia de combate à
retenção e evasão e fomento ao desenvolvimento de práticas
pedagógicas

PET-Tele: Seleção 2023-01

Hospital Universitário Antônio Pedro recebe mural feito por Eduardo
Kobra

Pesquisadora da UFF traz dados sobre o retorno do carnaval no Rio
em 2023

Soft power e a Hallyu: Pesquisadora da UFF aborda a expansão da
influência sul-coreana através do entretenimento

UFF recebe visita do novo Ministro da Previdência Social

Professor da UFF é homenageado no Congresso Nacional

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fpet-economia-divulga-edital-para-selecao-de-bolsistas
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fpet-farmacia-viva-divulga-edital-para-selecao-de-bolsistas
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograma-de-tutoria-uff-se-destaca-por-ser-estrategia-de-combate-retencao-e
https://www.uff.br/?q=oportunidade%2F07-03-2023%2Fpet-tele-selecao-2023-01
https://www.uff.br/?q=noticias%2F27-02-2023%2Fhospital-universitario-antonio-pedro-recebe-mural-feito-por-eduardo-kobra
https://www.uff.br/?q=noticias%2F14-02-2023%2Fpesquisadora-da-uff-traz-dados-sobre-o-retorno-do-carnaval-no-rio-em-2023
https://www.uff.br/?q=noticias%2F14-02-2023%2Fsoft-power-e-hallyu-pesquisadora-da-uff-aborda-expansao-da-influencia-sul
https://www.uff.br/?q=noticias%2F23-02-2023%2Fuff-recebe-visita-do-novo-ministro-da-previdencia-social
https://www.uff.br/?q=informes%2Finternacional%2Fprofessor-da-uff-e-homenageado-no-congresso-nacional


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!


