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PROGRAD ORGANIZA SEMINÁRIO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE AÇÕES

AFIRMATIVAS, DIVERSIDADE E EQUIDADE 

A PROGRAD está organizando o Seminário "AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFF E A DEFESA DA LEI  DE COTAS :  PASSADO ,

PRESENTE E FUTURO" .

O Seminário é fruto da atuação da Comissão Permanente de Ações Afirmativas ,  Diversidade e Equidade da UFF ,
instituída pela Portaria 67.126  de 31  de julho de 2020  e alterada pela Portaria 68.268  de 08  de setembro de 2021  que tem
como objetivo promover ações de indução e acompanhamento das pol íticas de ações afirmativas Étnico-Raciais no
âmbito da Universidade Federal Fluminense e atuar como fórum permanente de formação ,  discussão e fomento destas
ações .  A ideia é revisitar e sistematizar o histórico das ações afirmativas na UFF de forma contextualizada com o
objetivo de ampliar o canal de diálogo ,  promover o letramento racial  na universidade ,  contribuir com a melhoria das
políticas afirmativas e defesa da Lei  de Cotas .
O evento está previsto para os dias 29  e 30  de novembro ,  com transmissão pelo Canal da Unitevê UFF no Youtube .
As inscrições podem ser realizadas até o dia 24  de novembro em encurtador .com .br/ lvzCG .

Veja abaixo a programação completa :

29/11/21

9:30h às 10h
Mesa de abertura :  Reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega  e Membros AFIDE :  Alexandra Anastacio-  Pró-Reitora
PROGRAD ,  Rebecca Vieira-  Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial  e ANPG-UFF ,  Ana Paula da Si lva-  L icen .
Ed .  Campo-  INFES e Marcelo dos Santos-  TA PROGEPE
10h às 10:30
Leitura dramática :  Vozes Negras ,  Letras pretas -  Ir ís Amâncio-  Instituto de Letras
10:30  às 12h 
Palestra inaugural "Ações Afirmativas e o Diálogo entre Universidade e Sociedade",  com José Jorge-  UNB ,  Ieda Leal-  MNU
e Marcus Vinícius dos Santos Delphim-  Mestrando Geografia UFF .  Moderadores :  Ana Paula da Si lva e Tatiana Pequeno .
13h às 15h
Mesa 1:  Aspectos Normativos das Ações Afirmativas ,  com Drª  Eunice Prudente-  Secretaria de Justiça de SP ,  Drº  Renato
Ferreira-  advogado e Coordenador de pol íticas afirmativas EDUCAFRO e Dilson Domente Wanwosé Ingaracó-  Mestrando
em Ciências Sociais e Jurídicas UFF .  Moderação :  Wilson Madeira e Marianna do Carmo
15h às 17h

http://encurtador.com.br/lvzCG.


Mesa 2:  Histórico das ações afirmativas na UFF ,  com Iolanda
Oliveira-  Fac .  Educação UFF ,  Claudia Nascimento-  SEEDUC e pós-
graduanda IFRJ ,  Domingos Nobre-  IEAR ,  Nalui  Mahin-  graduanda
Direito UFF e fundadora CENUFF e Jul io Tavares -  Antropologia UFF .
Moderação :  Marcelino Conti  e Vitor Nascimento
17h às 17:30
Encerramento :  Sistematização das discussões

30/11/21

9:30  às 10h
Abertura ,  com Rita Montezuma-  Geografia UFF
10h às 12:30
Mesa 3:  Ações Afirmativas e pol íticas institucionais de graduação ,
pós graduação e assistência estudanti l . ,  com Alexandra Anastacio-
PROGRAD ,  Andrea Latge-PROPPi ,  Simone Pi lar Andrade de Freitas
Silva-  PROAES e Stefania Pereira-  Doutoranda Antropologia UFRJ e
membro CENUFF .  Moderação :  
Rita Montezuma e Luana Aparecida 
13:30  às 15:30
Mesa 4:  Da autodeclaração até a comissão de heteroidentificação ,  com Diogo Marçal-  Geografia IEAR ,  Ana Paula
Miranda-  Antropologia UFF ,  Rolf Malungo-  Pedagogia INFES e Luciana Luz-  Ass .  Direito ambiental e membro CENUFF .
Moderação :  Alexandra Anastacio e Marcelo dos Santos
15:30-16h
Encerramento/sistematização

PROGRAD FINALIZA PARTICIPAÇÃO NA
AGENDA ACADÊMICA UFF/ SNCT 2021 COM

RESULTADOS POSITIVOS

A PROGRAD encerrou a sua participação na Agenda Acadêmica UFF/  SCNT com saldo positivo .
O primeiro evento realizado foi  a Mostra PET/ProPET ,  que trouxe o tema "Reinvenções na Pandemia",  e surpreendeu com
a participação de mais de 300  expectadores .  A Live foi  transmitida pelo Canal da Unitevê no Youtube e pode ser
revisitada em https : //www .youtube .com/watch?v=VQuoCVjXM6A
A XVII I  Mostra de Iniciação à Docência 2021,  foi  realizada no dia 27  de outubro ,  com 15  rodas de conversa que trataram
sobre  as práticas docentes no contexto dos 50  projetos coordenados pelo Programa .
Já o 11º .  Fórum de Licenciaturas teve como tema "políticas de formação e docência :  debates e resistência",  e foi  ao ar no
dia 28  de outubro ,  também co transmissão pela Unitevê e já conta com mais de 300  v isualizações .  O evento pode ser
revisto em :  https : //www .youtube .com/watch?v= i3B-eQ7qC0E
Também no dia 28,  f inal izando as atividades ,  aconteceu a l ive em comemoração aos 20  anos do Projeto Trote Cultural .  O
evento ,  disponível  no Canal da Unitevê ,  contou a participação de diversos estudantes que fizeram parte da equipe
organizadora ao longo dos anos e contaram as suas experiências no incentivo à cidadania no meio universitário .  a Live
pode ser assistida em :  https : //www .youtube .com/watch?v=zV9ZQQzdVzk

https://www.youtube.com/watch?v=VQuoCVjXM6A


De 27  de setembro a 08  de outubro a PROGRAD
disponibi l izou formulário para estudantes interessados
em participar do (Re)  Conecte-se UFF ,  evento que busca
identificar estudantes ingressantes de 2020.1,  2020.2  e
2021.1  que tenham interesse em conhecer mais o
ambiente universitário .
A Pró-Reitoria recebeu ,  ao todo ,  2.093  respostas de
estudantes de 119  cursos ,  incluindo habil itações dos
cursos de Letras ,  em 09  localidades da UFF .
As respostas do questionário apontam que a maioria dos
estudantes ingressou em 2021.1,  período letivo mais
recente .

(RE) CONECTE-SE UFF SUPERA
EXPECTATIVAS EM INTERESSADOS

Os cursos de Niterói com mais respondentes foram Licenciatura em História ,  Direito ,  Medicina Veterinária ,  Farmácia
e Pedagogia .  Já os de fora da sede foram Psicologia -  Volta Redonda ,  Psicologia -  Campos dos Goytacazes ,  Serviço
Social  -  Rio das Ostras ,  Engenharia de Produção -  Petrópolis e  Licenciatura em História -  Campos dos Goytacazes .
As respostas nos formulários também apontam que a maioria dos respondentes está na primeira graduação ou
primeira matrícula em curso superior .
Outro dados importante é que há um equil íbrio entre o quantitativo de ingressantes que já estiveram na UFF e aqueles
que não .  Do grupo que não esteve na UFF ,  1.402,  cerca de 54%  (571),  ingressou em 2021.1.  
Dos 2.093  respondentes ,  2.060  (98%)  manifestaram interesse em participar de atividade especial  na Universidade .
Ainda de acordo com o questionário ,  praticamente todos os respondentes informaram estar com pelo menos 1  dose
da vacina contra Covid-19.  Manifestaram estar com 2  doses ou ciclo vacinal completo 1.027  respondentes .
Com esses dados completos a próxima etapa é programar uma atividade presencial  ou híbrida que apresente a UFF
aos estudantes que não tiveram a oportunidade de conhecer o espaço universitário .

UFF REALIZA CAMPANHA DE
INCETIVO À VACINAÇÃO DA
COMUNIDADE ACADÊMICA

A UFF lançou recentemente uma campanha de incentivo à
vacinação da comunidade acadêmica através de sua rede
social  no Instagram (@uffoficial) .  A PROGRAD aderiu à
iniciativa comparti lhando as ações e mobil izando seus
seguidores .  
A primeira ação da campanha levanta em um post a
#EuMeVacineiPorque . . .  e a segunda etapa disponibi l iza um
filtro especial  para os internautas .  Outras ações estão
sendo planejadas .
Para quem ainda não sabe ,  a PROGRAd pode ser encontrada
no Instagram com o @prograduff



Como adiantamos no informativo anterior ,  foram
implantados no SEI/UFF mais 3  (três)  t ipos de processos
da graduação :
Criação/Alteração de Discipl ina ou atividade -

https : //www .uff .br/?q=processo/criacaoalteracao-de-
discipl ina-ou-atividade ;
Celebração de Convênio para Concessão de Estágio
(Padrão UFF)  -  https : //www .uff .br/?
q=processo/celebracao-de-convenio-para-concessao-
de-estagio-padrao-uff ;  e
Celebração de Convênio para Concessão de Estágio (UFF
com outras instituições)

PROCESSOS DA GRADUAÇÃO NO SEI:
ATUALIZAÇÕES

 -  https : //www .uff .br/?q=processo/celebracao-de-convenio-para-concessao-de-estagio-uff-com-outras- instituicoes 
Todas as orientações para a abertura dos processos ,  mapeamento dos fluxos ,  documentação necessária ,  entre
outras informações ,  estão disponíveis na página www .uff .br/sei ,  na seção "Processos/Material  de Apoio" .
Segundo planejamento interno da PROGRAD ,  os próximos processos a serem mapeados para o SEI continuam na área
de Apoio Curricular :  Ajuste Curricular ( já em andamento)  e Mudança Curricular .

RESULTADO DA INSCRIÇÃO ONLINE
EM DISCIPLINAS 2021.2

Em 18  de outubro ,  a PROGRAD divulgou o resultado da
inscrição onl ine em discipl inas 2021.2.
A inscrição onl ine em discipl inas do 2º  semestre letivo de
2021  chegou ao final  com 29.033  estudantes inscritos em
6.444  turmas de 4.092  discipl inas de cursos de graduação
presencial  da UFF .  Em comparação à inscrição onl ine de
2021.1,  o quantitativo de inscritos é bem semelhante .
Algumas estatísticas
No período de inscrições onl ine de estudantes regulares (5  a
7/10),  foram registrados 29.243  candidatos ,  o que
representa 66%  dos estudantes habil itados ,
aproximadamente .
O turno que teve a maior quantidade de inscrições foi  o 

matutino ,  com mais de 52  mi l  inscrições em turmas .  O turno noturno conta com mais de 42  mi l  inscrições .
Considerando o número de inscritos em discipl inas em relação ao número de estudantes matriculados em cada curso ,
atingiram os maiores percentuais os cursos de Psicologia de Rio das Ostras (79,95%),  seguido de Engenharia Química
(75.4%)  e Medicina Veterinária (74,02%).  Quando tratamos isoladamente os quantitativos de inscritos onl ine em
discipl inas ,  o curso de Direito de Niterói novamente se destaca com 866  alunos inscritos ,  o que representa cerca de
3%  do total de inscritos .

https://www.uff.br/?q=processo/criacaoalteracao-de-disciplina-ou-atividade
https://www.uff.br/?q=processo/celebracao-de-convenio-para-concessao-de-estagio-padrao-uff
https://www.uff.br/?q=processo/celebracao-de-convenio-para-concessao-de-estagio-uff-com-outras-instituicoes
http://www.uff.br/sei
https://www.uff.br/?q=inscricao-online-em-disciplinas-20212-graduacao-estudantes-regulares


O Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni  UFF)  elaborou um Plano de Contingência para o retorno presencial  às
atividades frente à Pandemia de Covid-19.  O Grupo de Trabalho de Planejamento e Estratégia para o Retorno
Presencial  (GT-PERP)   foi  criado através da DTS nº  07,  de 06  de junho de 2020  e ,  desde então ,  vem se reunindo para
criar estratégias e diretrizes para o retorno seguro da comunidade escolar .  As discussões contaram com a
participação de professores ,  funcionários e pais .  O plano de contingência do Colégio é referência entre as escolas
do país e foi  construído al inhado ao plano de contingência da UFF com toda a orientação do GT Covid UFF .
Em 18  de outubro ,  após um ano e meio de Ensino Remoto ,  o Colégio recebeu seu primeiro grupo de estudantes ,  cerca
de 160  alunos da Educação Infanti l  e Ensino Fundamental I .
Em 4  de novembro foi  a vez do Ensino Fundamental I I  retornar e está programado para o dia 16  do mesmo mês o
retorno do Ensino Médio .
Além da retomada ,  o Coluni  também abriu as inscrições para o sorteio público para ingresso em 2022.  As inscrições
são gratuitas e vão até 15  de novembro ,
O retorno vem atrelado à aprovação do COLUNI como unidade universitária .  Durante os últimos anos ,  o COLUNI foi
vinculado à PROGRAD que ,  com o apoio do Reitor Antonio Claudio Nobrega e o Vice-Reitor Fabio Passos ,  sempre
fomentaram sua autonomia e desenvolvimento .  Isto é visível  quando revisitamos processos marcantes como :  cestas
básicas para as famíl ias ,  reformas estruturantes ,  contratação de mediadores ,  monitoria ,  bolsas institucionais entre
outras conquistas .  
Para consultar o Plano de Contingência ,  acesse :  http : //coluni .uff .br/plano-de-contingencia-do-colegio-universitario-
geraldo-achil les-dos-reis-coluni-uff-para-o-retorno-presencial-as-atividades-frente-a-pandemia-da-covid-19-
causada-pelo-novo-coronavirus-sars-cov-2/
Para inscrições no sorteio púbico ,  cl ique em http : //coluni .uff .br/ ingresso-2022/

COLUNI SE TORNA UNIDADE
UNIVERSITÁRIA E RETOMA AULAS

PRESENCIAIS



Em virtude da recente publicação do Edital  nº  73  pelo MEC ,  versando sobre a adesão das instituições de ensino ao
SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA –  SISU 2022.1,  a PROGRAD iniciou o cadastro de vagas  dos Cursos de Graduação
presencial  da UFF para oferta pelo SiSU ,  com vistas ao ano letivo de 2022 .  Para isso ,  no período de 28  de
outubro a 8  de novembro ,  disponibi l izou aos Coordenadores de Cursos presenciais um sistema específico
preenchimento das informações (vagas ,  turnos ,  pesos e nota mínima nas discipl inas do ENEM) .

 
Na oportunidade de comunicação com os Coordenadores ,  foi  recomendada a manutenção do número de vagas/turno

oferecidas em 2021,  respeitado o l imite de vagas autorizadas para cada curso ,  conforme registro no e-MEC .

Contudo ,  sal ientou a importância atentar para os pesos e notas mínimas a serem atribuídas às discipl inas do ENEM .

Esclareceu ,  ainda ,  que eventuais demandas relacionadas a alterações no quantitativo de vagas autorizadas e turnos

de oferta de cursos de graduação terão o encaminhamento disposto na Instrução de Serviço PROGRAD nº  01,  de 09

de janeiro de 2018.

 
Todo o processo de controle e conferência das informações registradas pelas Coordenações de Curso no Sistema de
Cadastramento de Vagas é realizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica –COSEAC/GRAD ,  que também
executa o preenchimento dos dados em Sistema próprio do MEC ,  conforme os prazos indicados no Edital  de adesão .  
 
Para mais informações sobre os as formas de admissão nos cursos de graduação da UFF ,  acesse
https : //www .uff .br/?q=admissao-aos-cursos-de-graduacao .  Você também pode consultar diretamente a página
http : //www .coseac .uff .br/  para se informar sobre os processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação
presencial  e sobre outros concursos públicos organizados pela COSEAC .

PROGRAD INICIA COLETA DE VAGAS
PARA OFERTA NO SISU 2022 – 1ª

EDIÇÃO

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-73-de-26-de-outubro-de-2021processo-seletivo-primeira-edicao-de-2022sistema-de-selecao-unificada-sisu-355663911
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/16._bs_010-2018-_instruaeo_de_servio_prograd_nss_01_2018_-_estabelece_procedimentos_-_turnos.pdf
https://www.uff.br/?q=admissao-aos-cursos-de-graduacao
http://www.coseac.uff.br/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-73-de-26-de-outubro-de-2021processo-seletivo-primeira-edicao-de-2022sistema-de-selecao-unificada-sisu-355663911


Dando continuidade à organização de homenagens a docentes e estudantes de cursos de graduação que tenham se
destacado em suas atividades ,  a Pró-Reitoria de Graduação iniciou a organização do Prêmio de Excelência em
Docência –  Destaque 2021  –  e do Reconhecimento Estudante Cidadão .  Para isso ,  preparou um formulário específico e
solicitou indicações de docentes e estudantes a Diretores de Unidade e de Coordenadores de Curso ,
respectivamente ,  até 16  de novembro .
O Prêmio de Excelência em Docência -  Destaque 2021  homenageará docentes que tenham se destacado no
desempenho de suas atividades em discipl inas/atividades de cursos de graduação em 2021.  Esta honraria tem sido
concedida a docentes desde 2012,  segundo regras e editais específicos ,  mas diante das condições excepcionais de
existência e desenvolvimento do ano letivo de 2020  e de 2021,  recebeu a indicação de destaque e teve o seu fluxo de
indicação flexibi l izado .
Já o Reconhecimento Estudante Cidadão ,  homenagem a ser concedida excepcionalmente este ano ,  por iniciativa da
Pró-Reitora de Graduação ,  será direcionado a estudante de curso de graduação que tenha se destacado em ações
de cidadania em 2021,  principalmente em iniciativas de :  vacinação e realização de testes ;  fabricação/distribuição de
EPI ;  organização de redes de apoio à saúde mental ;  consolidação de laços afetivos ;  organização de grupos de estudo ;
produção e divulgação de material  de estudo e de organização acadêmica .
O evento Premiações Acadêmicas –  Edição Especial  2021  contemplará outras homenagens e será realizado em
dezembro deste ano .  Divulgaremos em breve mais informações .

PROGRAD INICIA ORGANIZAÇÃO DO
EVENTO PREMIAÇÕES ACADÊMICAS

2021 – EDIÇÃO ESPECIAL

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-73-de-26-de-outubro-de-2021processo-seletivo-primeira-edicao-de-2022sistema-de-selecao-unificada-sisu-355663911


Como desdobramento das discussões promovidas no âmbito do Fórum temático "Atividades Remotas e Híbridas” ,

realizado pela PROGRAD ,  e das reuniões junto aos cursos que estavam com pendências na oferta de componentes
curriculares ,  a Pró-Reitoria de Graduação elaborou um questionário direcionado aos (às)  Coordenadores (as)  Curso
para mapear a situação da organização de atividades acadêmicas em modo híbrido no 2º  período letivo de 2021,  que
se iniciou em 21  de outubro .
O questionário foi  aberto para receber respostas dos (as)  Coordenadores (as)  de Curso em 6  de outubro e os
resultados foram extraídos em 20  de outubro de 2021.  Responderam ao mapeamento 58  Coordenações de Curso ,  em
referência a 61  Cursos de graduação presencial .
Foram abordados no levantamento aspectos relacionados à oferta dos componentes curriculares -  sejam eles
teóricos ,  práticos ,  teórico-práticos e estágios -,  e outras atividades acadêmicas –  oficinas ,  projetos ,  cursos -  em
modo híbrido no 2º  período letivo de 2021,  especificamente no que se refere aos seguintes pontos :  o tipo e a
especificação do componente curricular ;  o quantitativo de estudantes esperados nos componentes ;  os canais
uti l izados para comunicar a oferta híbrida aos estudantes ;  existência de plano de contingência na Unidade
Acadêmica ;  principais desafios enfrentados na discussão e/ou na organização da oferta de componentes curriculares
e/ou atividades acadêmicas em modo híbrido
A análise prel iminar dos dados apontou que dos 61  cursos representados ,  23  cursos informaram que terão
componentes curriculares oferecidos em formato híbrido em 2021.2.  Serão envolvidos mais de 120  componentes e
quase 3000  estudantes de cursos de graduação presencial .  Note-se ,  ainda ,  que 9  cursos indicaram que realizarão
outras atividades acadêmicas híbridas no período letivo em questão .  Pode-se dizer ,  portanto ,  que cerca de 20%  dos
cursos de graduação presencial  terão alguma atividade presencial  em 2021.2,  sendo a maior parte relacionada a
discipl inas obrigatórias e Estágio Supervisionado ,  que pressupõem atividades de cunho prático e/ou experimental .

MAPEAMENTO DE OFERTA DE
COMPONENTES E ATIVIDADES EM

MODO HÍBRIDO - 2021.2

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-73-de-26-de-outubro-de-2021processo-seletivo-primeira-edicao-de-2022sistema-de-selecao-unificada-sisu-355663911


VOCÊ SABIA?

20
Diplomas de graduação da UFF registrados pelo
Departamento de Administração Escolar em
outubro

Registros de Diplomas de Instituições particulares
feitos pelo Departamento de Administração Escolar
em outubro

Verificações de Autenticidades realizadas no mês de
outubro

Estudantes colaram grau no mês de outubro

166

71

167



Inscrição online em disciplinas 2021.2 – Graduação – estudantes regulares

Projeto Trote Cultural UFF divulga formulário de inscrição para atividades

Projeto Trote Cultural UFF comemora 20 anos em live durante Agenda Acadêmica

Estudante ingressante UFF 2021.2 – está chegando a solicitação de inscrição em disciplinas: 14 a
18/10

11º Fórum de Licenciaturas das UFF - Políticas de Formação e Docência: debate e resistências

Graduação: resultado da Inscrição online em disciplinas 2021.2 e orientações

Mostra PET/ProPET - Reinvenções na Pandemia

Nota de repúdio pelo atraso no pagamento de bolsas PIBID e Residência Pedagógica

IV Encontro da RBChina

Projeto da UFF desenvolve barco inteligente que monitora as águas na Baía de Guanabara

Pesquisa da UFF busca fortalecer redes institucionais de apoio aos jovens envolvidos com o
sistema de justiça

UFF participa dos 90 anos do Cristo Redentor com mostra de soluções inovadoras para cidades
sustentáveis

UFF Homenageada em Niterói

UFF recebe homenagem da Câmara Municipal de Nova Friburgo

Aluno da UFF ganha troféu do Falling Walls Lab Brazil 2021 com projeto de embalagem sustentável

Docente da UFF recebe pela segunda vez prêmio na área de sustentabilidade

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=inscricao-online-em-disciplinas-20212-graduacao-estudantes-regulares
https://www.uff.br/?q=projeto-trote-cultural-uff-divulga-formulario-de-inscricao-para-atividades
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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. 
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Professora Alexandra Anastacio
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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
A sua colaboração é importante!


