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PROGRAMAS E PROJETOS DA PROGRAD
SE PREPARAM PARA AGENDA
ACADÊMICA UFF/SNCT 2022

No dia 26 de agosto foi realizada a primeira reunião do Comitê Gestor responsável por
organizar a Agenda Acadêmica UFF/SNCT. 
O evento, que acontece anualmente, desta vez terá como tema o "Bicentenário da
Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil" e acontecerá de 17 a
21 de outubro de 2022.
Nesta primeira reunião, a equipe decidiu que a Agenda Acadêmica UFF/SNCT será
realizada de forma híbrida, devido ao sucesso das edições online, que alcançaram pessoas
de diversos Estados e países, além de facilitar aos participantes a presença em vários
eventos que, presencialmente, não seria possível.
Cada Programa e Projeto da Universidade decidirá o seu formato e informará no ato do
cadastro de atividade, que já está aberto e vai até o dia 18 de outubro.
A PROGRAD é representada no Comitê Gestor pelas servidoras Dulce Pontes e Nelma
Cezário, e pela colaboradora Renata Feitoza.
Os Programas e Projetos da Pró-Reitoria já estão sendo mobilizados para participação e
alguns já decidiram atividades em formato híbrido.
A próxima reunião está prevista para o dia 13 de setembro, onde os representantes das Pró-
Reitorias e Superintendências informarão as atividades de seus setores e tratarão demais
assuntos acerca da estrutura e organização do evento.
Todas as informações sobre a Agenda Acadêmica UFF/SNCT 2022, bem como cadastro de
atividades e inscrições em atividades, devem ser realizado em www.agendaacademica.uff.br
Confira outras informações sobre o evento nos informes https://www.uff.br/?
q=informes/agenda-academica-2022-abertas-inscricoes-de-atividades e https://www.uff.br/?
q=informes/graduacao/suspensao-das-aulas-durante-agenda-academica .

https://www.uff.br/?q=informes/agenda-academica-2022-abertas-inscricoes-de-atividades
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/suspensao-das-aulas-durante-agenda-academica


RESULTADO MOBILIDADE EAD CEDERJ
2022.2

Em 16 de agosto de 2022, a Prograd divulgou os resultados da Mobilidade EAD CEDERJ
2022.2, cujas candidaturas de estudantes foram enviadas por Coordenações de Cursos de
Graduação presencial até o final de maio de 2022.
Para o 2º semestre letivo de 2022 - CEDERJ, foram apresentadas 620 candidaturas de
estudantes de cursos presenciais a disciplinas dos cursos a distância da UFF,
resultando em 570 inscrições em disciplinas e envolvimento de 351 estudantes de 16
cursos. 
Os quantitativos ora apresentados apontam um leve aumento em relação ao último período
letivo – 22.1 – , forte queda em relação a 2020.2 a 2021.2 e aumento em relação a períodos
anteriores à pandemia. Entendemos que isso possa estar relacionado a um processo de
acomodação dos estudantes a estratégias diversificadas de ensino, à retomada das
atividades presenciais e também a um reconhecimento do ensino a distância.
A Mobilidade EAD – CEDERJ representa a possibilidade de estudantes de cursos
presenciais da UFF cursarem disciplinas 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, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em
Letras, Bacharelado em Engenharia de Produção, Tecnologia em Segurança Pública e
Tecnologia em Sistemas de Computação, e os mais recentes Ciências Contábeis e
Biblioteconomia). 
O desenvolvimento do Programa tem periodicidade semestral e a PROGRAD divulga Ofício
Circular para as Coordenações de Curso, pelo qual apresenta documentos, orientações e
rotinas para a solicitação de inscrições em disciplinas por alunos de cursos da graduação
presencial. A Mobilidade EAD CEDERJ compõe uma série de iniciativas e estratégias de
combate à retenção e evasão universitárias. A gestão administrativa do Programa está sob
responsabilidade 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 disciplinas de interesse.

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


ENADE 2022: PROGRAD 
ACOMPANHA INSCRIÇÕES 

Ao longo dos meses de julho e agosto, a Prograd, por meio de sua Divisão de Avaliação
(DAV/CAEG), fez o acompanhamento, junto às Coordenações de Curso, das inscrições de
estudantes de cursos habilitados para o ciclo avaliativo do ENADE 2022. Ao todo, foram
inscritos 1.812 estudantes como ingressantes e 3.460 estudantes como concluintes de 26
cursos de graduação.
A partir de agora, as Coordenações de Curso se comunicam com os estudantes inscritos para
alertá-los sobre o preenchimento, no sistema ENADE/INEP, do Cadastro do Estudante e do
Questionário do Estudante no Sistema, além da participação no Exame. O Questionário
do Estudante é de preenchimento obrigatório pelo aluno, condicionando seu preenchimento a
sua situação de regularidade no ENADE, independentemente da realização da prova.
A irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de grau e a expedição de diploma do
estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de
componente curricular obrigatório. A regularização de estudantes habilitados em situação
irregular perante o Enade 2022 dar-se-á conforme critérios e procedimentos estabelecidos no
Edital do Exame.
O Edital do Enade 2022 estabelece todos os aspectos indispensáveis ao Exame, incluindo
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e responsabilidades das Instituições de
Educação Superior - IES e dos estudantes, dentre outras diretrizes para sua realização.
Reitera 27 de novembro como data para aplicação da prova, os critérios de habilitação para
ingressantes e concluintes previstos pela Portaria nº 41, de 20 de janeiro de 2022, bem como
as áreas a serem avaliadas pelo Enade 2022: 
Bacharelados: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências
Econômicas; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda); Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Serviço
Social; Teologia; e Turismo. Cursos Superiores de Tecnologia: Comércio Exterior; Design de
Interiores; Design Gráfico; Design de Moda; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da
Qualidade; Gestão Pública; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Logística;
Marketing; e Processos Gerenciais
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 forem divulgadas. 
Dúvidas relacionadas ao Enade 2022 podem ser encaminhadas para o e-mail
dav.prograd@id.uff.br.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-410569759
https://www.uff.br/?q=informacoes-sobre-o-enade-2022
mailto:dav.prograd@id.uff.br


PROCESSOS DA GRADUAÇÃO NO SEI:
ATUALIZAÇÕES

Ajuste Curricular - https://www.uff.br/?q=processo/ajuste-curricular
Correspondência entre disciplinas - https://www.uff.br/?q=processo/correspondencia-
entre-disciplinas
Validação de Registros Acadêmicos e Diplomação - https://www.uff.br/?
q=processo/validacao-de-registros-academicos-e-diplomacao
Regime Excepcional de Aprendizagem - https://www.uff.br/?q=processo/regime-
excepcional-de-aprendizagem
Mudança Curricular - https://www.uff.br/?q=processo/mudanca-curricular
Inclusão de Nome Social - https://www.uff.br/?q=processo/inclusao-de-nome-social-em-
registros-academicos

Equipes da Pró-Reitoria de Graduação voltarão a atuar na elaboração de documentação e
de mapeamento de processos da graduação com vistas à implantação no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI/UFF. ). Segundo planejamento interno da PROGRAD,
revisado no último mês, os próximos processos a serem mapeados para o SEI serão;
Solicitação de Antecipação de Colação de Grau e Trancamento Especial de Matrícula.
De março a maio de 2022, foram implantados os seguintes processos:

De 1º de janeiro a 31 de agosto de 2022, foram abertos mais de 13.000 processos da
graduação no SEI. Ganha destaque o processo de Validação de Registros Acadêmicos e
Diplomação, que soma mais de 7.000 processos que envolvem a expedição e o registro de
Diplomas – atualmente Diploma Digital.

https://www.uff.br/?q=processo/ajuste-curricular
https://www.uff.br/?q=processo/correspondencia-entre-disciplinas
https://www.uff.br/?q=processo/validacao-de-registros-academicos-e-diplomacao
https://www.uff.br/?q=processo/regime-excepcional-de-aprendizagem
https://www.uff.br/?q=processo/mudanca-curricular
https://www.uff.br/?q=processo/inclusao-de-nome-social-em-registros-academicos


XXIV SEMANA DE MONITORIA

A PROGRAD divulgou em 02 de setembro o Edital da XXIV Semana de Monitoria.
O evento acontece anualmente durante a Agenda Acadêmica UFF/Semana Nacional de
Tecnologia, que este ano, será realizada de 17 a 23 de outubro.
Com a retomada das atividades presenciais, a equipe que coordena o Programa, optou por
realizá-lo em formato híbrido.
A primeira etapa será realizada nos dias 17 e 18 de outubro, presencialmente, criadas
pelas Comissões Organizadoras Locais, congregando os Departamentos e os Cursos
situados em cada Unidade. A segunda etapa ocorrerá no dia 20/10/2022, de forma online
em salas do Google Classroom criadas pela Comissão de Monitoria e as apresentações da
segunda etapa serão divulgadas no canal de Youtube do PROIAC PROGRAD UFF. 
A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida online entre os dias 05/09/2022 a 15/09/2022.
Para acessar o Edital da Semana, clique em: https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-
internas-orgaos/bs_-_edital_prograd_8_2022.pdf
Para saber mais sobre a Agenda Acadêmica UFF, acesse: www.agendaacademica.uff.br 

https://www.youtube.com/channel/UCJ5z7jHYAFmN5l5Fp3tbwKw
https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_-_edital_prograd_8_2022.pdf
http://www.agendaacademica.uff.br/


VOCÊ SABIA?

Verificações de Autenticidades realizadas
no mês de agosto.

Estudantes colaram grau no mês de
agosto.

49

912

Registros de Diplomas de Graduação da
UFF em agosto.390

Registros de Diplomas de IES privadas
em agosto.117



UFF apresenta novo Sistema de Inscrição Online em Disciplinas

Projeto Trote Cultural UFF mobiliza comunidade acadêmica para
campanhas socioculturais de recepção aos calouros

PET-Tele divulga Edital para seleção de bolsistas

Inscrição online em disciplinas 2022.2 – Graduação – estudantes
regulares

ProPET Biofronteiras divulga Edital para Bolsista e Voluntário

Inscrição online em disciplinas 2022.2 – Graduação: até 12/08

Estudante ingressante UFF 2022.2 – está chegando a solicitação de
inscrição em disciplinas

Graduação: resultado da Inscrição online em disciplinas 2022.2

PROGRAD divulga Editais para seleção de Tutores para o Programa
de Educação Tutorial

ProPET Fonoaudiologia divulga Edital para não bolsistas

TÁ NO SITE! VOCÊ VIU?

https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/uff-apresenta-novo-sistema-de-inscricao-online-em-disciplinas
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/projeto-trote-cultural-uff-mobiliza-comunidade-academica-para-campanhas
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/pet-tele-divulga-edital-para-selecao-de-bolsistas
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/inscricao-online-em-disciplinas-20222-graduacao-estudantes-regulares
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/propet-biofronteiras-divulga-edital-para-bolsista-e-voluntario
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/inscricao-online-em-disciplinas-20222-graduacao-ate-1208
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/estudante-ingressante-uff-20222-esta-chegando-solicitacao-de-inscricao-em
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/graduacao-resultado-da-inscricao-online-em-disciplinas-20222
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/prograd-divulga-editais-para-selecao-de-tutores-para-o-programa-de-educacao
https://www.uff.br/?q=informes/graduacao/propet-fonoaudiologia-divulga-edital-para-nao-bolsistas


Ética em pesquisa animal é destaque no Núcleo de Animais de
Laboratório da UFF

Agenda Acadêmica 2022: abertas as inscrições de atividades!

UFF participa de fórum sobre os desafios da educação

UFF estreia Sessão Cineném, projeto no Cine Arte UFF voltado a
famílias com bebês

UFF cria Centro de Tradução e Escrita para língua estrangeira

Mais de 70 novos profissionais são convocados para o Huap

Programas de Pós-graduação da UFF recebem Prêmio Capes de
Tese

https://www.uff.br/?q=noticias/25-08-2022/etica-em-pesquisa-animal-e-destaque-no-nucleo-de-animais-de-laboratorio-da-uff
https://www.uff.br/?q=informes/agenda-academica-2022-abertas-inscricoes-de-atividades
https://www.uff.br/?q=noticias/29-08-2022/uff-participa-de-forum-sobre-os-desafios-da-educacao
https://www.uff.br/?q=noticias/26-08-2022/uff-estreia-sessao-cinenem-projeto-no-cine-arte-uff-voltado-familias-com-bebes
https://www.uff.br/?q=noticias/25-08-2022/uff-cria-centro-de-traducao-e-escrita-para-lingua-estrangeira
https://www.uff.br/?q=noticias/23-08-2022/mais-de-70-novos-profissionais-sao-convocados-para-o-huap
https://www.uff.br/?q=informes/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao-da-uff-recebem-premio-capes-de-tese


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!


