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PROGRAD PARTICIPA DE GRUPO DE
TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DE

POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA UFF

A PROGRAD está fazendo parte de um Grupo liderado pela Superintendência de
Comunicação Social (SCS), para a construção de Políticas de Comunicação norteadoras
para toda comunidade acadêmica. A primeira reunião, realizada em 15 de setembro,
explanou os resultados de uma pesquisa feita com os agentes de cada Setor responsáveis
pela produção de conteúdo do seu local.
A ideia é, a partir dos resultados da pesquisa, trabalhar com GTs para a formulação das
Políticas de Comunicação Institucional, gerando um documento com diretrizes gerais para a
Comunidade Acadêmica.
Atualmente, o site da UFF contém mais de 20.000 páginas e uma das metas do grupo é
repensar a Arquitetura da Informação e a segmentação do conteúdo, além de amadurecer a
ideia da Intranet ou a melhoria do canal "Minha UFF", já disponível no site e que funciona
com os princípios de uma Intranet.
A PROGRAD fará parte do GT de Mídias Sociais contribuindo para a criação de diretrizes
para as redes sociais e fortalecimento da imagem institucional.
A PROGRAD possui diversos canais de Comunicação Interna, sendo o e-mail o mais forte.
Este Boletim, cuja ideia inicial era ser uma ferramenta de Comunicação Interna, acabou se
tornando público. Além disso, a Pró-Reitoria conta com perfis no Facebook e no Instagram,
onde são divulgadas todas as informações publicadas no site da UFF. As redes sociais
também contam com a campanha #progradcompartilha, criada para atender a demanda
recorrente de divulgação da Comunidade Acadêmica.
No Youtube, a PROGRAD se faz presente através do Canal do Programa de Inovação e
Assessoria Curricular (PROIAC).



PROGRAD REALIZA COLETA DE
INFORMAÇÕES PARA AS EDIÇÕES SISU

2023

Diante da proximidade da divulgação do Edital MEC para adesão das instituições de ensino
ao SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU 2023 - 1ª Edição, a PROGRAD iniciou o
cadastro de vagas dos Cursos de Graduação presencial da UFF para oferta pelo SiSU e
pelo THE Arquitetura, com vistas ao ano letivo de 2023, através do Sistema de
Cadastramento de Vagas dos Cursos de Graduação presencial da UFF para preenchimento
pela Coordenação de Curso. O cadastro de vagas poderá ser feito até 18 de outubro de
2022.

Na oportunidade de comunicação com os Coordenadores, foi recomendada a manutenção
do número de vagas/turno oferecidas nos anos anteriores, respeitado o limite de vagas
autorizadas para cada curso, conforme registro no e-MEC. Contudo, salientou a importância
atentar para os pesos e notas mínimas a serem atribuídas às disciplinas 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.

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/


3ª EDIÇÃO DE 2022 DO FÓRUM DE
COORDENADORES DE CURSO E CHEFES

DE DEPARTAMENTO

Em 20 de setembro, às 14 horas, foi realizada a 3ª edição de 2022 do Fórum conjunto de
Coordenadores de Curso e Chefes de Departamentos, tendo como pauta:
- Construção do Projeto Pedagógico Institucional 2023-2027 e Núcleo Institucional de Dados
Integrados;
- Parecer CNE/CP nº 14/2022, aprovado em 5 de julho de 2022 - Diretrizes Nacionais Gerais
para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem na Educação
Superior;
- Informes
Retorno sobre mapeamento da situação de organização para a curricularização da
extensão.
 
A reunião ocorreu por meio da plataforma Google Meet e teve 3 horas de duração, contando
com cerca de 150 participantes na sala e espectadores pelo link de transmissão. A reunião
se organizou em blocos em que os participantes tiveram a oportunidade de se inscrever
para falas e, ainda, puderam tirar dúvidas pelo chat.
Na ocasião, o Prof. José Walkimar de Mesquita Carneiro explanou sobre a Construção do
Projeto Pedagógico Institucional 2023-2027, destacando o processo de consulta à
comunidade - https://www.uff.br/?q=informes/graduacao-pos-graduacao-assuntos-
estudantis-gabinete-do-reitor-extensao-gestao-de-pessoas . Sobre o Núcleo Institucional de
Dados Integrados (NIDI), o Prof. Walkimar apresentou aos participantes a página
https://www.uff.br/?q=infodados , que reúne os principais painéis de análise de dados dos
indicadores de gestão da Universidade Federal Fluminense. A iniciativa institucional tem o
objetivo de acompanhar o esforço e os resultados das áreas administrativas e acadêmicas,
assim como oferecer dados e informações que auxiliem na tomada de decisão dos gestores
da Universidade.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238781-pcp014-22&category_slug=julho-2022-pdf&Itemid=30192
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao-pos-graduacao-assuntos-estudantis-gabinete-do-reitor-extensao-gestao-de-pessoas
https://www.uff.br/?q=infodados


Passando ao ponto de pauta referente ao Parecer CNE que trata do processo híbrido de
ensino e aprendizagem, a Prof. Alexandra fez uma apresentação sobre os principais pontos
do documento, a partir de discussões e estudos travados no âmbito do COGRAD (Colégio
de Pró-Reitores de Graduação das IFES). Foram levadas ao início da reflexão dos
presentes considerações sobre as possibilidades de gestão flexível do tempo e do espaço,
ideias de que os espaços de aprendizagem não se restringem à sala de aula, bem como a
importância de fazer constar nos projetos Pedagógicos Institucionais e de Curso
informações sobre o processo de ensino - como infraestrutura de tecnologias, ações,
metodologias e referenciais pedagógicos propostos. Além disso, Prof. Alexandra destacou
que a inovação do processo de ensino-aprendizagem passa, sobretudo, por uma
perspectiva colaborativa em que o estudante é colocado no centro do processo de
formação. Indicou aos participantes a discussão sobre o tema junto às respectivas
comunidades universitárias. A apresentação da Prof. Alexandra pode ser consultada em
https://drive.google.com/file/d/1JgGZ5OjOk2tF7FyWizu1Si1JzUwA70qO/view?usp=sharing 
Como informe, a Prof. Alexandra apontou os principais resultados do mapeamento da
situação de organização para a curricularização da extensão, realizado pela Prograd. Para
reforçar o tema, a Prof Alexandra reiterou que a Pró-Reitoria se preocupou em produzir
materiais instrucionais e reorganizar fluxos para tratar a questão, além de conduzir um
número considerável de reuniões somente sobre a incorporação da extensão nos currículos.
O Fórum conjunto de Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento é organizado
periodicamente pela Pró-Reitoria de Graduação, com condução da Pró-Reitora e sua
equipe, e tem representação dos agentes diretamente envolvidos no funcionamento dos
cursos de graduação da UFF.

https://drive.google.com/file/d/1JgGZ5OjOk2tF7FyWizu1Si1JzUwA70qO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT1VEK3O2FplrN1wHzVGii2PyCLuUX8Z/view?usp=sharing
https://www.uff.br/?q=materiais-instrucionais
https://www.uff.br/?q=documentos-arquivos-no-grupo-graduacao


PETICIONAMENTO DE PROCESSOS DA
GRADUAÇÃO 2023.1

A Pró-Reitoria de Graduação informa ao público externo (ex-aluno UFF, portador de diploma
ou aluno de outra IES) apto e interessado em requerer Rematrícula, Transferência
Interinstitucional ou Disciplina Isolada, conforme o caso, com vistas ao 1º semestre letivo de
2023, que está disponível, desde 4/10, o módulo de peticionamento eletrônico do SEI para
efetuar o cadastro de usuário externo. Isso permitirá a abertura do processo administrativo
de interesse, no período de 04/10 a 31/10/2022, conforme estabelecido nos itens 8 e 9 do
Calendário Escolar 2022.
As orientações para o interessado externo (ex-aluno UFF, portador de diploma ou aluno de
outra IES) estão disponíveis no Manual do Peticionamento Eletrônico (item 2.2.2).  .
 E mais:
- no período de 04/10 a 31/10/2022 também estará disponível no módulo de peticionamento
eletrônico do SEI o processo de solicitação de Reingresso sem Concurso – Revinculação.
Este processo, por sua vez, tem como público-alvo estudante vinculado à UFF e que esteja
com previsão de integralização curricular no período letivo vigente (2022.2). Tal público,
contudo, não precisa efetuar o cadastro, como os interessados externos.
- o processo de Transferência Obrigatória (ex officio) também fica disponível no módulo de
peticionamento eletrônico do SEI. O interessado também deverá fazer o cadastro de usuário
externo.

Segundo estatísticas geradas pelo SEI, já foram abertos, até o momento (4 a 11/10):
- 6 processos de Rematrícula;
- 8 processos de Disciplina Isolada;
- 89 processos de Reingresso sem concurso/ Revinculação; e
- 82 processos de Transferência Interinstitucional.

Para mais informações a respeito dos requisitos, fluxos e prazos pertinentes a cada
processo, acesse os links em destaque neste informe ou consulte “Material de Apoio”, em
especial da área Graduação, na página https://www.uff.br/sei .

https://www.uff.br/?q=processo/rematricula
https://www.uff.br/?q=processo/transferencia-interinstitucional
https://www.uff.br/?q=processo/disciplina-isolada
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/232-21-resolucao_cepex_582-2021.pdf
https://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/manual_peticionamento_eletronico_uff_v06.pdf
https://www.uff.br/?q=processo/reingresso-sem-concursorevinculacao
https://www.uff.br/?q=processo/transferencia-obrigatoria-ex-officio
https://www.uff.br/sei%C2%A0


PRGRAD REALIZA SEMINÁRIO ENADE
COM ESTUDANTES CONCLUINTES DOS

CURSOS PARTICIPANTES DE 2022

A PROGRAD, por meio da Divisão de Avaliação (DAV/CAEG), vem realizando uma série de
Seminários ENADE com gestores e estudantes concluintes dos Cursos de graduação
participantes do ciclo de 2022. A iniciativa é parte do trabalho de engajamento e
conscientização da comunidade acadêmica – em especial dos estudantes - sobre os
processos regulatórios institucionais.
Foram realizados, entre 19 de julho e 7 de outubro, 9 encontros com 10 cursos de
graduação: Administração, de Volta Redonda; Psicologia, de Niterói, Rio das Ostras e Volta
Redonda; Direito, de Volta Redonda; Ciências Econômicas, de Niterói; Ciências Contábeis,
de Niterói e Volta Redonda; e Administração Pública, da modalidade de Ensino à Distância.
A média de presença tem sido de 28 estudantes por Curso. Ainda estão previstos mais 17
encontros.
As reuniões têm por finalidade esclarecer dúvidas dos alunos acerca do Exame e sua
importância para a avaliação dos Cursos de Graduação. De acordo com Marcelo Linhares,
Diretor da DAV/CAEG e Procurador Educacional Institucional da UFF, "as principais dúvidas
versam sobre as condições de regularidade para quem vai faltar a prova, principalmente por
conta de trabalho e participação em concurso público com data sobreposta". Outras dúvidas
recorrentes são quanto à penalidade para faltosos e se isso interferirá na conclusão do
curso. O Diretor da DAV esclarece que "a maior penalidade imposta pelo Inep aos
estudantes irregulares, isto é, àqueles que não fizerem a prova e/ou deixarem de responder
ao Questionário do Estudante, é um possível atraso na formatura, a depender do fluxo de
cada estudante, que não ultrapassará agosto de 2023".
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 - https://www.uff.br/?q=informacoes-sobre-o-enade-
2022  - possui informações importantes sobre o exame e está sendo atualizada
regularmente, à medida que informações sobre o Enade 2022 são divulgadas. Dúvidas
relacionadas ao Enade 2022 podem ser encaminhadas para o e-mail dav.prograd@id.uff.br .

https://www.uff.br/?q=informacoes-sobre-o-enade-2022
mailto:dav.prograd@id.uff.br


VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de setembro.

Estudantes colaram grau no mês de
setembro.

71

894

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em setembro.426

Registros de Diplomas de IES privadas
em setembro.01



UFF celebra resultados do Enade 2021

UFF divulga oportunidades para estudantes de cursos de Licenciatura
– Editais PIBID e PIRP

Cursos de Graduação EAD: lançado Edital de isenção de taxa e cotas
– Vestibular CEDERJ 2023.1

Ciclo de debates - Políticas públicas e o direito à educação

Programa de Mobilidade Nacional: inscrições abertas de 26 de
setembro a 28 de outubro de 2022

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

UFF participa de projeto que promete revolucionar o futuro da TV
aberta brasileira

Racismo religioso: a UFF e o debate sobre a intolerância às religiões
de matriz africana

Rodas de leitura e escrita

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

"Huap em transição": evento reúne a comunidade para debater saúde
pública e os desafios do Hospital

Núcleo Institucional de Dados Integrados é inaugurado na UFF

UFF é destaque na América Latina, segundo evento e ranking QS
2023

Professor da UFF recebe prêmio internacional na área de Teoria do
Direito

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/uff-celebra-resultados-do-enade-2021
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/uff-divulga-oportunidades-para-estudantes-de-cursos-de-licenciatura-editais-pibid
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/cursos-de-graduacao-ead-lancado-edital-de-isencao-de-taxa-e-cotas-vestibular
https://www.uff.br/?q=events/ciclo-de-debates-politicas-publicas-e-o-direito-educacao
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/programa-de-mobilidade-nacional-inscricoes-abertas-de-26-de-setembro-28-de
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/prograd-divulga-resultado-preliminar-das-selecoes-de-tutores-para-grupos-do
https://www.uff.br/?q=noticias/29-09-2022/uff-participa-de-projeto-que-promete-revolucionar-o-futuro-da-tv-aberta
https://www.uff.br/?q=noticias/21-09-2022/racismo-religioso-uff-e-o-debate-sobre-intolerancia-religioes-de-matriz-0
https://www.uff.br/?q=events/rodas-de-leitura-e-escrita
https://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-curso-estruturas-clinicas-e-clinica-psicanalitica-na-contemporaneidade
https://www.uff.br/?q=noticias/28-09-2022/huap-em-transicao-evento-reune-comunidade-para-debater-saude-publica-e-os
https://www.uff.br/?q=noticias/27-09-2022/nucleo-institucional-de-dados-integrados-e-inaugurado-na-uff
https://www.uff.br/?q=noticias/23-09-2022/uff-e-destaque-na-america-latina-segundo-evento-e-ranking-qs-2023
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!


