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PROGRAD PARTICIPA DE REUNIÕES
DE ORGANIZAÇÃO DA AGENDA

ACADÊMICA/SNCT 2021

No dia 13  de agosto a PROGRAD participou da primeira reunião

de organização da Agenda Acadêmica UFF/SNCT 2021.

As servidoras Nelma Cezario e Dulce Pontes ,  e a bolsista

Renata Feitoza representam a Prograd no comitê gestor do

evento ,  que é coordenado pelo Gabinete do Reitor ,  por meio

da Profª  Geralda Marques ,  Assessora do Reitor" .

Na reunião foi  definido o calendário do evento ,  que será

realizado de 02  a 29  de outubro ,  totalmente onl ine ,  e

contará com a participação de diversos projetos realizados na

UFF ,  além das apresentações dos Programas da Pró-Reitorias .

As inscrições de atividades já estão abertas e podem ser

efetuadas em www.agendaacadêmica.uff.br

No mesmo site é possível  consultar o calendário e obter outras

informações sobre o evento .

A Agenda Acadêmica é um evento anual e é realizado junto a

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ,  e abordará o tema

“A Transversalidade da Ciência ,  Tecnologia e Inovações”.

Em uma nova fase ,  onde muitos já se encontram

imunizados ou em processo de imunização ,  a equipe

PROGRAD já começa a pensar em uma forma de mostrar a

universidade para aqueles que ingressaram em Ensino

Remoto e ainda não conheceram o espaço universitário .

(Re)  Conecte-se UFF ,  essa é a ideia ,  identificar os

estudantes que ingressaram em 2020  e 2021  e

que gostariam de participar de alguma atividade especial

na UFF e conectá- lo à Universidade de uma outra forma .

O Projeto ainda está em fase de construção ,  mas contará

com divulgação nas redes sociais da PROGRAD de um

formulário específico para os interessados em participar

da ação .  A partir daí ,  a equipe traçará os próximos

passos ,
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Importância dos movimentos institucionais centrais e locais de discussão ,  de forma responsável e segura .  Ambiente

propício ao planejamento ,  experimentação ,  avaliação e reavaliação de decisões ;

Preocupação com a qualidade do ensino -  para além do cumprimento de carga horária -  e a sua relação com o timing

político ,  vacinal e sanitário ;

Experimentação regulada das iniciativas de transição do ensino remoto para o híbrido –  acompanhamento das

experiências já existentes e das diretrizes já constantes da Resolução CEPEx nº  197/2020;

Agendamento de encontros com grupo de cursos para tratar de expectativas ,  organização e planejamento da

retomada de conteúdos pendentes .

Em  3  de agosto foi realizado o Fórum Temático "Atividades Remotas e Híbridas” ,  em continuidade às reuniões

periódicas com Coordenadores de Curso e Chefes de Departamentos .  A reunião ocorreu por meio da plataforma Google

Meet ,  contou com mais de 150  participantes e teve a apresentação de experiências das Coordenações dos cursos de

graduação em  Biomedicina (Nova Friburgo),  Odontologia (Niterói)  e Medicina Veterinária .

Na ocasião ,  a Prof .  Alexandra Anastacio iniciou sua exposição sobre a temática apresentando uma contextualização a

respeito das normativas recentes do Conselho Nacional de Educação (CNE)  -  em especial  a Resolução CNE/CP nº02,  de 5

de agosto de 2021,  que institui  Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à

presencial idade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar ,  e dos debates

que vem sendo realizados no âmbito do COGRAD ,  que tem se debruçado sobre as questões relativas ao ensino híbrido e

aos movimentos do MEC em torno do Reuni Digital .  Ainda ,  a Pró-Reitora colocou algumas considerações relativas ao

mapeamento da oferta de componentes curriculares promovido recentemente por esta Pró-Reitoria ,  que apontou a

existência de componentes pendentes de oferta em alguns cursos ,  e apontou para a necessidade de foco no planejamento

das atividades ,  em direção aos grupos/atividades em situação mais delicada e “quem/o quê/como/onde”.  

Na sequência da reunião ,  t ivemos 3  (três)  blocos de apresentações de experiências das Coordenações de curso de

Biomedicina (Nova Friburgo) ,  Odontologia (Niterói)  e Medicina Veterinária ,  em que os expositores e participantes

puderam dialogar sobre questões de biossegurança ,  organização ,  planejamento e monitoramento de atividades .

Por fim ,  a reunião teve como reflexões e encaminhamentos finais :

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 .  

PROGRAD REALIZA FÓRUM TEMÁTICO
COM COORDENAÇÕES DE CURSO E

CHEFES DE DEPARTAMENTO

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-5-de-agosto-de-2021-336647801
https://www.andifes.org.br/?p=14489


A PROGRAD divulgou ,  em 19  de agosto de 2021,  os resultados da Mobilidade EAD CEDERJ 2021.2,  cujas

candidaturas de estudantes foram enviadas por Coordenações de Cursos de Graduação presencial  em maio de

2021.  Para o 2º  semestre letivo de 2021  -  CEDERJ ,  foram apresentadas mais de 900  candidaturas de

estudantes de cursos presenciais a disciplinas dos cursos a distância da UFF ,  resultando em 761

inscrições em disciplinas e envolvimento de quase 400  estudantes de 16  cursos .  Os quantitativos

ora apresentados representam a segunda maior procura desde o começo da iniciativa ,  que se deu em 2015.  

A Mobil idade EAD –  CEDERJ representa a possibi l idade de estudantes de cursos presenciais da UFF cursarem

discipl inas de Cursos de Graduação a Distância da UFF oferecidos via CEDERJ em Polos distribuídos no Estado do

Rio de Janeiro .  Atualmente ,  a UFF é responsável por 8  Cursos da de graduação a distância no âmbito do CEDERJ

(Bacharelado em Administração Pública ,  L icenciatura em Matemática ,  L icenciatura em Letras ,  Bacharelado em

Engenharia de Produção ,  Tecnologia em Segurança Pública e Tecnologia em Sistemas de Computação ,  e os mais

recentes Ciências Contábeis e Bibl ioteconomia) .  

O Programa tem periodicidade semestral e a PROGRAD divulga Ofício Circular para as Coordenações de Curso ,

pelo qual apresenta documentos ,  orientações e rotinas para a sol icitação de inscrições em discipl inas por alunos

de cursos da graduação presencial .  A Mobil idade EAD CEDERJ compõe uma série de iniciativas e estratégias de

combate à retenção e evasão universitárias .  A gestão administrativa do Programa está sob responsabil idade 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 discipl inas de interesse .

PROGRAD DIVULGA RESULTADO DA
MOBILIDADE EAD CEDERJ 2021.2

http://uff.br/?q=Graduacao/mobilidade-ead-cederj


A PROGRAD participou ,  em 11  de agosto ,  de reunião realizada

pela Superintendência de Comunicação Social  (SCS)  para al inhar

as ações de comunicação entre os setores e promover melhorias

no Portal da UFF .  A ideia é formar um grupo e tornar os encontros

regulares .

 O primeiro encontro ,  realizado via Google Meet ,  foi  conduzido

por João Fanara ,  Superintendente de Comunicação Social ,  que

fez uma breve apresentação da evolução do site da UFF até

chegar ao formato atual .  Estiveram presentes representantes de

todas as Pró-Reitorias e Superintendências da UFF .  A PROGRAD

foi representada por Renata Feitoza ,  bolsista da área de

comunicação e eventos da Pró-Reitoria .
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Fanara explicou ,  na oportunidade ,  um pouco sobre uso de ferramentas de feedback dos leitores ,  por meio das quais

todos ,  com seus respectivos login e senha ,  podem acompanhar e monitorar as avaliações e comentários do cidadão e ,

desta forma ,  administrar melhor o conteúdo da área .  Após a apresentação do Superintendente ,  cada participante se

apresentou e colocou as suas dificuldades e soluções para a troca de experiências no grupo .

 Marcela Vasconcellos ,  outra representante da SCS ,  responsável pela Comunicação Interna ,  também deu dicas para

tornar as publicações mais atrativas ao público-alvo e preparou um material  didático para comparti lhar com os

participantes e ,  assim ,  orientar os produtores de conteúdo para a página da UFF .

No mês de agosto ,  a Prograd se reuniu com Coordenadores de

Cursos de graduação para tratar das expectativas ,  da

organização e planejamento da retomada de conteúdos

pendentes .  Para tanto ,  34  cursos foram organizados em 2  (dois)

grupos e convidados para encontros que aconteceram nos dias

23  e 27  de agosto de 2021.

As importantes discussões se movimentaram ,  em resumo ,  em

torno dos desafios enfrentados em decorrência de medidas de

restrição ,  da reorganização de conteúdos discipl inares ,  da

necessidade de planejamento de atividades e de contingências

locais e da preocupação com formação acadêmica ,  saúde e

reconexão do estudante com o ambiente universitário ,  e ,  ainda

com a ocupação do espaço público que é a Universidade .

A Prograd programou para 14  de setembro um encontro

adicional com os coordenadores de curso que não puderam

estar presentes nas reuniões de agosto .
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VOCÊ SABIA?

647
Diplomas de graduação da UFF registrados pelo

Departamento de Administração Escolar em agosto

Registros de Diplomas de Instituições particulares

feitos pelo Departamento de Administração Escolar

em agosto

Verificações de Autenticidades realizadas no mês de

agosto

Estudantes colaram grau no mês de agosto

35

103

367

204 Colações de Grau de concluintes de cursos que

farão ENADE em 2021.



Peticionamento de processos da Graduação 2021.2 - prorrogação

UFF apóia espetáculo teatral “Paulo Freire, o Andarilho da Utopia”

UFF lança série de videos explicativos para a Semana de Monitoria

Ressaca em Camboinhas: Pesquisadores da UFF alertam para ineficiência da limpeza da praia

Os muçulmanos vistos para além dos véus: núcleo de estudos sobre Oriente Médio da UFF propõe
quebra de estereótipos para enxergar cultura afegã

UFF manifesta seu apoio em defesa da Uerj e contra o projeto de lei que propõe sua extinção

Prefeitura de Niterói e UFF assinam contrato para realizar experimentos de revitalização da
Lagoa de Piratininga

Faculdade de Odontologia testa modelo gradual e reduzido de aulas presenciais para disciplina
prática

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.uff.br/?q=uff-processo-seletivo-para-o-curso-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.uff.br/?q=noticias/23-08-2021/uff-manifesta-seu-apoio-em-defesa-da-uerj-e-contra-o-projeto-de-lei-que-propoe
https://www.uff.br/?q=noticias/23-08-2021/prefeitura-de-niteroi-e-uff-assinam-contrato-para-realizar-experimentos-de
https://www.uff.br/?q=noticias/18-08-2021/faculdade-de-odontologia-testa-modelo-gradual-e-reduzido-de-aulas-presenciais


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!


