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PROGRAD SE REÚNE COM ÚLTIMO GRUPO DE
CURSOS DE GRADUAÇÃO COM

COMPONENTES CURRICULARES PENDENTES 

Em 14  de setembro a Prograd se reuniu com coordenadores de

cursos de graduação com componentes curriculares pendentes

de oferta e que não puderam estar presentes nas reuniões

realizadas em agosto .  Na fala inicial  da Pró-Reitora foram

apresentadas considerações sobre o mapeamento realizado

pela Pró-Reitoria ,  que motivou a convocação da reunião ,  e

sobre o incentivo à reflexão a respeito da retenção e do

planejamento para oferta de componentes pendentes .  Foi

destaque ,  ainda ,  ao longo da reunião a preocupação com a

transição das atividades remotas para as híbridas ,  a

importância do comparti lhamento de experiências e da

reconexão do estudante com a universidade .  Participaram do

encontro cerca de 10  coordenadores de curso ,  que expuseram

seus planejamentos e estudos locais ,  além de inquietações e

desafios ,  sobretudo com as atividades práticas e de estágio e

com a frequência/  participação dos estudantes em atividades

síncronas .

INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS 2021.2
ESTUDANTES REGULARES E INGRESSANTES

Outubro marca o início do semestre letivo de 2021.2  e

começa com as inscrições em discipl inas .

Os estudantes regulares foram os primeiros a realizar as

inscrições ,  totalmente onl ine ,  através do Sistema

Acadêmico .  Em seguida ,  os ingressantes ,  que precisaram

cumprir outras etapas ,  como ,  por exemplo ,  criação de

senha ,  para ,  então ,  acessar o Sistema .

O Sistema oferece ao estudante uma consulta completa

das turmas de discipl inas com vagas para cada Curso

antes de efetivar a inscrição .

As atividades regulares do 2º  semestre letivo de 2021  na

UFF terão início em 21  de outubro de 2021  e terminarão

em 12  de fevereiro de 2022,  sendo realizadas ,

predominantemente ,  em formato remoto -  e ,  em alguns

casos ,  h íbrido-,  em atenção às medidas de prevenção e

enfrentamento à pandemia da COVID-19.  Acesse aqui a

normativa que contém as principais regras acadêmicas

ainda válidas para 2021.2.

http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_234-20_retificado_resolucao_cepex_197-2020.pdf


Equipes da PROGRAD e da Comissão SEI trabalharam ,  ao longo do mês de setembro ,  em consolidação de informações e

testes para ajuste do mapeamento dos processos de Celebração de Convênio de Estágio ,  que serão implantados

no SEI/UFF no início de novembro.  O mapeamento do processo possibi l itou à equipe Prograd –  em especial  da Divisão de

Estágio -  ter mais conhecimento quanto às funcionalidades do Sistema ,  sobretudo no que se refere à interação com o

usuário externo por meio da plataforma ,  e refletir sobre os impactos –  positivos –  nas rotinas e atividades do setor .

Foi iniciado ,  ainda ,  o mapeamento do processo de Criação/Alteração de Disciplinas e Atividades ,  que vem

mobil izando a atuação da Divisão de Apoio Curricular e da CAEG na reorientação de conteúdos de formulários e de

procedimentos já tão consolidados em suporte físico para o meio digital .  Tão logo o mapeamento seja final izado e

homologado ,  o processo será implantado no SEI/UFF .  A expectativa é que isso ocorra em novembro .  A Prograd divulgará

aos Departamentos de Ensino e Coordenações de Curso um informativo específico sobre o tema ,  pois se trata de mais

uma importante mudança em elementos da rotina administrativa desses segmentos .

O processo de  Aproveitamento de Disciplina –  Correspondência entre Disciplinas  teve o seu mapeamento

homologado em agosto e está previsto para implantação no SEI/UFF a partir de meados de novembro ,  época em que já

estaremos com o 2º  período letivo de 2021  em curso .

De janeiro a 31  de agosto de 2021  foram tramitados mais de 4.283  processos da graduação no SEI ,  dos quais quase 2.000

foram solicitações de cancelamento de matrícula em curso de graduação –  tais sol icitações são recorrentes ,  sobretudo ,

nas ocasiões de divulgação de resultados de processos seletivos de ingresso ou de efetivação de matrícula na própria UFF

ou em outras instituições .  Destacamos ,  ainda ,  o registro de que mais de 2500  dos processos da graduação são afeitos a

atividades sob a responsabil idade da Divisão de Registro e Acompanhamento de Discentes (DRAD/DAE) .

Segundo planejamento interno da PROGRAD ,  os próximos  processos a serem mapeados para o SEI continuam na área de

Apoio Curricular:  Ajuste Curricular e Mudança Curricular.
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A Agenda Acadêmica UFF/SNCT já começou !  O evento este ano será estendido até o final  do mês e a Prograd tem

uma programação especial  com a participação de diversos Programas e Projetos .

A programação da Pró-Reitoria começou no dia 04,  com a Semana Literária do Coluni  –  L iteratura Infanti l ,

Diversidade e Diferença .  O evento ,  que durou até o dia 8,  foi  realizado via Google Meet ,  exclusivo para

estudantes ,  bolsistas e estagiários do Colégio .

No dia 21,  a Prograd marca a Agenda Acadêmica com dois eventos :

X Círculo de Estudo Proiac :  Formação Docente na Educação Superior :  O evento será realizado das 09h às 11:30.  No

evento ,  os participantes irão debater capítulos da tese de Doutorado "Ser professor formador de professores na

Educação Superior privada contemporânea",  da Professora Claudia Dourado de Salces .  O encontro será via

Google Meet .

Mostra PET/Propet :  O Programa de Educação Tutorial ,  que envolve estudantes e professores de diversas áreas ,

fará a Mostra ,  intitulada “Reinvenções na Pandemia”,  das 10h às 12h ,  com transmissão pelo YouTube da Unitevê .

Este ano o evento também está sendo focado nos ingressantes ,  para que possam conhecer uma das grandes

oportunidades de ensino e aprendizado na Universidade .

De 25  a 28  de outubro será realizada a XXII I  Semana de Monitoria com a participação dos monitores voluntários e

bolsistas vinculados ao Programa de Monitoria 2021  e de seus orientadores .  Todo o evento será realizado através

do Google Classroom .

No dia 27  de outubro será realizada ,  das 09h às 13h ,  a Mostra Pibiquinho 202.  O evento irá mostrar a toda a

comunidade acadêmica e público externo ,  os resultados obtidos nos projetos Pibic Ensino Médio desenvolvidos ao

longo de 2020  e 2021.

Já no dia 28  de outubro ,  o Projeto Trote Cultural realizará a Live Comemorativa de seus 20  anos .  “Trote Cultural

UFF :  20  anos incentivando a Cidadania”,  vai  ao ar às 18h ,  com transmissão pelo Canal do YouTube da Unitevê .

Estarão presentes o Reitor ,  Professor Antonio Claudio da Nóbrega ;  a Pró-Reitora de Graduação ,  Professora

Alexandra Anastacio ;  a Coordenadora do Projeto ,  Nelma Cezário ,  e diversos estagiários que passaram pelo

projeto ao longo das décadas ,  contando as suas experiências .

Para conhecer a programação completa da Agenda Acadêmica UFF/SNCT 2021  e se inscrever nas mais de 100

atividades ofertadas ,  acesse :  www .agendaacademica .uff .br .
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http://www.agendaacademica.uff.br/


A UFF divulgou ,  em 04  de setembro ,  a Instrução de Normativa PROGRAD/UFF nº17,  que estabelece as diretrizes e

procedimentos para a elaboração e registro de Projetos de Ensino e Aprendizagem (Pró-Ensino)  na Graduação .

A iniciativa tem como base cumprir as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (2018-2022),  além de

colaborar para a efetivação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI)  e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

(PPC)  da Universidade .

A elaboração de projetos de ensino sempre foi  realizada rotineiramente pelos Docentes em seus Departamentos ,

porém ,  não havia disponível  nenhuma diretriz que pudesse orientá- los .  A normatização e institucionalização

possibi l ita a construção de projetos com foco e objetivos mais claros ,  além de estarem adequados a diferentes

temáticas de importante discussão .

Normatizar e institucionalizar o Pró-Ensino estimula a adoção de práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de

graduação ,  tendo em vista a formação integral do estudante ,  sua efetiva permanência na Universidade e êxito no

percurso formativo .  Além de ser um importante documento de orientação para professores ,  a Instrução

Normativa também esclarece os procedimentos para certificação ,  e conta com modelo de projeto e modelos de

declarações .

Consulte aqui a Instrução Normativa PROGRAD/UFF nº  17,  de 01  de setembro de 2021,  que estabelece as diretrizes

e os procedimentos para a elaboração e registro de Projetos de Ensino e Aprendizagem (Pró-Ensino)  no âmbito da

graduação da Universidade Federal Fluminense e dá outras providências .

UFF NORMATIZA PROJETOS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_in_17_2021.pdf


VOCÊ SABIA?

23
Diplomas de graduação da UFF registrados pelo

Departamento de Administração Escolar em

setembro
Registros de Diplomas de Instituições particulares

feitos pelo Departamento de Administração Escolar

em setembro

Verificações de Autenticidades realizadas no mês de

setembro

Estudantes colaram grau no mês de setembro

167

78

172



UFF normatiza Projetos de Ensino e Aprendizagem

Medicina Veterinária retoma aulas práticas híbridas

ProPET Sustentabilidade em Medicina Veterinária divulga Edital para Bolsista

(Re) Conecte-se UFF - ingressantes 2020.1, 2020.2 e 2021.1

PET-Elétrica divulga Edital de seleção

Friburgo retoma aulas híbridas de Biomedicina e Odontologia

Agenda Acadêmica 2021: UFF homenageia servidores, alunos e terceirizados que partiram
vitimados pela COVID-19

Tecnologia avançada que cabe na palma da mão: UFF, em parceria com Fiocruz e Prefeitura de
Niterói, realiza análise detalhada de sequenciamento genético do coronavírus

UFF lança homenagem aos alunos do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 2020

Pesquisador da UFF ganha o Prêmio Capes de Tese - Edição 2021

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=uff-normatiza-projetos-de-ensino-e-aprendizagem
https://www.uff.br/?q=medicina-veterinaria-retoma-aulas-praticas-hibridas
https://www.uff.br/?q=propet-sustentabilidade-em-medicina-veterinaria-divulga-edital-para-bolsista
https://www.uff.br/?q=re-conecte-se-uff-ingressantes-20201-20202-e-20211
https://www.uff.br/?q=pet-eletrica-divulga-edital-de-selecao
https://www.uff.br/?q=friburgo-retoma-aulas-hibridas-de-biomedicina-e-odontologia
https://www.uff.br/?q=uff-lanca-homenagem-aos-alunos-do-premio-de-reconhecimento-academico-2020
https://www.uff.br/?q=pesquisador-da-uff-ganha-o-premio-capes-de-tese-edicao-2021


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
A sua colaboração é importante!


