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XII FÓRUM DAS LICENCIATURAS

O XII Fórum das Licenciaturas foi realizado no dia 03 de novembro, via Google Meet,
durante a Reunião Ordinária de novembro do Colegiado Geral de Licenciaturas.
O evento contou com a presença do Professor Luiz Fernandes Dourado, da Universidade
Federal de Goiás e relator das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
professores de 2015. 
O encontro versou sobre o tema: "A Formação de Professores em debate: docência,
democracia e transformação social" e o Professor Luiz Dourado falou sobre os impactos na
formação de professores a partir de 2016 e o quanto é urgente a reafirmação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN 2/2015) para uma formação docente que esteja amparada na
democracia e na transformação social. 
O Fórum foi transmitido pela Unitevê, através do Youtube e pode ser acessado em:
https://www.youtube.com/watch?v=c3PcJrcTYwA



UM DIA COM AS LICENCIATURAS DA
UFF

Em 27 de outubro, a Divisão de Prática Discente realizou a primeira edição do Projeto "Um
Dia com as Licenciaturas da UFF."
O Projeto visa valorizar os Cursos de Licenciatura e incentivar estudantes a procurarem por
eles, além de trazer para a universidade as escolas que fazem parte da mesma comunidade
na qual a UFF está inserida.
O evento inicial recebeu, no Campus do Gragoatá, 25 estudantes e 4 professores do
Colégio Estadual Aurelino Leal, de Niterói.
Os estudantes passaram a manhã conhecendo as estruturas do Campus e dos Cursos de
Licenciatura que ali funcionam, além de participarem de um bate papo que sobre o que é
ser professor, os desafios da profissão e a importância dos jovens ocupando as vagas de
Licenciaturas.
A ideia é ampliar o Projeto para todos os Campi da UFF que tenham Cursos de Licenciatura
em funcionamento, inclusive nas unidades do interior.



PROGRAD REALIZA COLETA DE
INFORMAÇÕES PARA O TRM 2023

Em continuidade à organização dos processos seletivos de ingresso nos cursos de
graduação presencial, a PROGRAD iniciou, junto às Coordenações de Curso, o cadastro de
vagas e requisitos dos Cursos de Graduação presencial da UFF para oferta pelo Edital TRM
– Transferência, reingresso, Mudança de Curso e Mudança de Localidade, com vistas ao
ano letivo de 2023. O TRM é o processo seletivo alternativo de ingresso construído para o
aproveitamento de vagas ociosas – e/ou não preenchidas na seleção principal – em cursos
de graduação.
Na oportunidade de comunicação com os Coordenadores, foi informado que os critérios
para a operacionalização TRM 2023 estão estabelecidos na RESOLUÇÃO CEPEx/UFF Nº
1.210, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022, elaborada para regular o processo seletivo
alternativo de ingresso, com o objetivo de garantir o aproveitamento das vagas e a
manutenção do ingresso em vagas remanescentes de cursos de graduação presencial da
UFF. A Resolução CEPEx/UFF será postada na seção “Documentos importantes” da página
da Pró-Reitoria de Graduação tão logo seja publicada no Boletim de Serviço da UFF. Ainda,
foi destacado que o levantamento de vagas ociosas dos Cursos está disponível no Sistema
e deverá orientar a distribuição das vagas entre as modalidades de ingresso objeto de
oferta no TRM, em atendimento aos art. 4º e art. 5º da supracitada Resolução. Assim como
em processos seletivos anteriores, está prevista, para o provimento das vagas, a aplicação
de provas para todas as modalidades, exceto a Mudança de Localidade. 
Segundo informativo enviado pela Prograd, no início do mês, às Coordenações de Curso, o
registro das informações poderá ser feito pelas Coordenações de Curso até 21 de novembro
de 2022.

https://www.uff.br/?q=documentos-importantes
https://www.uff.br/?q=grupo/graduacao
http://www.noticias.uff.br/bs/bs.php


PROGRAD RECEBE INDICAÇÕES AO
PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM DOCÊNCIA

– DESTAQUE 2022
 

No mês de outubro de 2022, a Prograd iniciou a organização do Prêmio de Excelência em
Docência – Destaque 2022 para promover oreconhecimento aos docentes que tenham se
destacado no desempenho de suas atividades em atividades e disciplinas relacionadas aos
cursos de graduação. Para isso, preparou um formulário específico e solicitou indicações de
docentes aos Diretores de Unidades Acadêmicas.

O Prêmio de Excelência em Docência foi criado por iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) em 2012, e tem como objetivo estimular e valorizar as ações no ensino de
graduação por meio do reconhecimento dos docentes que a ele se dedicam. A partir de
2020, seus procedimentos de indicação e de celebração passaram por alterações para
conformação às dinâmicas que se apresentavam e para ampliar o reconhecimento do
esforço docente na graduação.
 
A lista de homenageados e outras informações serão divulgadas em breve. 



PROGRAD REALIZA FÓRUM DE
DISCUSSÃO COM AS ENGENHARIAS

Ainda no mês de outubro, a Prograd realizou Fórum de discussão com os cursos de
Engenharia da UFF para compartilhar experiências sobre o processo de implementação das
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Engenharia na
UFF. A discussão foi mediada pelo Programa de Inovação e Assessoria Curricular (Proiac)
da Prograd.
Em sua fala de abertura, a Prof. Alexandra Anastacio destacou a importância da iniciativa
para estimular o diálogo e a aproximação entre os cursos, considerando a existências de
cursos que já se organizam no desenvolvimento de competências. O evento se desenvolveu
com dinâmica de grupos, em que representantes do Proiac trabalharam com metodologias
ativas para promover as discussões. Foram destacados assuntos como: estrutura
organizacional da Universidade; relações entre Coordenações de Curso e Departamento;
responsabilidades institucionais; desenvolvimento e capacitação docente; formação.
Participaram do Fórum 28 pessoas, entre eles representantes, sobretudo Coordenadores e
Coordenadoras, dos Cursos de Engenharia e equipe da Prograd. A atividade contou, ainda,
com a presença dos Diretores da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta
Redonda e da Escola de Engenharia de Petrópolis. A UFF tem, atualmente, 17 cursos de
Engenharia distribuídos em sua sede, Niterói, e em localidades como Rio das Ostras,
Petrópolis e Volta Redonda, sendo um dos cursos oferecido na modalidade a distância, por
meio do Consórcio CEDERJ.
 



VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de outubro.

Estudantes colaram grau no mês de
outubro.

49

265

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em outubro.

1.316

Registros de Diplomas de IES privadas
em outubro.05



PROGRAD divulga Resultado Preliminar das seleções de Tutores
para Grupos do Programa de Educação Tutorial

PROGRAD divulga Resultado Final das seleções de Tutores para
Grupos do Programa de Educação Tutorial

UFF recebe Pró-Reitora de Ensino da Universidade de Tübingen na
Alemanha para discutir avanços em políticas de acessibilidade e
inclusão

Peticionamento de processos da Graduação 2023.1

XIX Mostra de Iniciação à Docência

PROGRAD divulga Edital de seleção para bolsista PET História -
Conexões de memórias, experiências e saberes

Pesquisadora da UFF investiga doenças do músculo cardíaco que
acomete crianças e adolescentes

Enactus UFF: organização impacta vidas através do
empreendedorismo social

PROEX divulga o curso As estruturas clínicas e a clínica psicanalítica
na contemporaneidade

Novo prédio do Instituto de Geociências da UFF é inaugurado

Mais infraestrutura no interior: UFF de Volta Redonda inaugura quatro
novos espaços

UFF e Prefeitura de Volta Redonda inauguram “Vírgula Hub de
Inovação” em Volta Redonda, no dia 19 de outubro

Projeto da UFF sobre descarte consciente de medicamentos ganha
prêmio de divulgação científica

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograd-divulga-resultado-preliminar-das-selecoes-de-tutores-para-grupos-do
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograd-divulga-resultado-final-das-selecoes-de-tutores-para-grupos-do-programa
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fuff-recebe-pro-reitora-de-ensino-da-universidade-de-tubingen-na-alemanha-para
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fpeticionamento-de-processos-da-graduacao-20231
https://www.uff.br/?q=events%2Fxix-mostra-de-iniciacao-docencia
https://www.uff.br/?q=informes%2Fgraduacao%2Fprograd-divulga-edital-de-selecao-para-bolsista-pet-historia-conexoes-de-memorias
https://www.uff.br/?q=noticias%2F27-10-2022%2Fpesquisadora-da-uff-investiga-doencas-do-musculo-cardiaco-que-acomete-criancas-e
https://www.uff.br/?q=noticias%2F25-10-2022%2Fenactus-uff-organizacao-impacta-vidas-atraves-do-empreendedorismo-social
https://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-curso-estruturas-clinicas-e-clinica-psicanalitica-na-contemporaneidade
https://www.uff.br/?q=noticias%2F24-10-2022%2Fnovo-predio-do-instituto-de-geociencias-da-uff-e-inaugurado
https://www.uff.br/?q=noticias%2F21-10-2022%2Fmais-infraestrutura-no-interior-uff-de-volta-redonda-inaugura-quatro-novos
https://www.uff.br/?q=noticias%2F13-10-2022%2Fuff-e-prefeitura-de-volta-redonda-inauguram-virgula-hub-de-inovacao-em-volta
https://www.uff.br/?q=informes/internacional-pesquisa-inovacao/professor-da-uff-recebe-premio-internacional-na-area-de


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!


