
Veja como dar destaque aos seus eventos
e atividades online!

O isolamento social e o home office nos apontou para um outro cenário e
ainda abriu um leque de novas possibilidades aqui na UFF. Agora, algumas
atividades ocorrem apenas em ambientes digitais, como eventos
acadêmicos e científicos, encontros e rodas de conversa, além dos
processos seletivos e cursos de curta duração. Embora o esforço de
definição do conteúdo e da plataforma seja enorme, estas e outras muitas
iniciativas têm sido pensadas pelos servidores que integram a universidade,
demonstrando que mesmo à distância continuamos ativos na construção e
no compartilhamento de novos saberes e conhecimento.

Como nem tudo é perfeito, sabemos que sem o contato físico e o famoso
"boca a boca" algumas ações podem passar simplesmente despercebidas.
Por isso que você, técnico administrativo e docente, coordenador de projeto
ou não, deve ficar atento a alguns dos canais de comunicação disponíveis
na instituição para dar destaque a sua atividade. Confira as informações
abaixo e conte com a gente! 
 
1 - Cadastre a demanda do seu interesse no site da UFF. Essa é uma das
primeiras etapas para que as atividades sejam compartilhadas em outros
canais de comunicação da universidade. Unidades acadêmicas e
administrativas têm total autonomia para inserir informes ou eventos no site
institucional. Aliás, muitos de vocês já até possuem login e senha. Se você
não se lembra dessas informações, envie um e-mail para ciscs@id.uff.br. Ou
caso ainda não tenha, saiba como se tornar um gestor de conteúdo. 

2 - A partir dos dados publicados no site, fazemos um mapeamento e
pensamos estrategicamente qual o melhor canal para divulgação: mídias
sociais ou informativos eletrônicos enviados por e-mail para servidores
técnicos-administrativos, docentes, terceirizados, estudantes de graduação e
pós-graduação. De acordo com o teor da ação, data de realização e públicos

http://www.uff.br/?q=cadastro


de interesse, definimos também a melhor seção para compartilhar o seu
conteúdo: eventos institucionais, divulgação científica, oportunidades
diversas (cursos para servidores e estudantes, editais de monitoria e de
estágio e outros), formulários de pesquisas acadêmicas ou institucionais,
avisos internos e muitos mais! 

3 - Caso a unidade acadêmica ou administrativa (técnico ou professor
responsável pela demanda) queira nos enviar um e-mail para confirmar a
divulgação de uma das suas atividades, desde que já cadastradas no site,
não tem problema. É só nos acionar pelo e-mail dms.scs@id.uff.br que
responderemos em até 3 dias úteis. 

Agora que você conhece um pouco da nossa dinâmica de trabalho, ficará
muito mais fácil valorizar as suas ideias e, claro, dar visibilidade a sua
demanda. Se você ainda tem dúvidas, confira neste link todos os produtos
e serviços da Superintendência de Comunicação Social, inclusive a nossa
nova Política de Envio de E-mail Marketing. 
 

Algumas etapas da operacionalização da gestão de riscos já foram
abordadas aqui nesta seção, como o mapeamento dos processos que
integram determinada área e a identificação dos riscos inerentes aos
mesmos. Agora, vamos compartilhar mais algumas etapas do trabalho de
gerenciamento de riscos: a análise e a avaliação. A análise do risco
identificado em um processo já mapeado é uma etapa crucial. É a partir
desta ação que teremos base para, posteriormente, avaliar o risco e também
propor medidas de tratamento se for o caso. Com base na análise que se
compreende a natureza do risco e se determina o seu nível: alto, médio ou
de baixo grau de exposição. Os resultados obtidos na análise abrirão
caminhos para a avaliação do risco de acordo com a probabilidade de
acontecer (raro, improvável, possível, provável ou quase certo) e a(s) sua(s)
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consequência(s) (desprezível, menor, moderado, maior, catastrófico). Para
ficar mais clara essa etapa, mostramos abaixo a matriz de riscos. Essa
matriz considera os pontos de cruzamento da probabilidade de ocorrência e
do impacto dos riscos, bem como os níveis críticos para adoção de medidas
de controle e contenção (etapa de tratamento, que veremos na próxima
edição do Comunica).

Aprofunde o seu conhecimento sobre gestão de riscos. Entenda o processo
como um todo e coloque em prática dentro da sua área de trabalho. Se
quiser obter informações completas sobre todas as etapas do processo, veja
aqui o plano desenvolvido pela Plad. Em caso de dúvidas, entre em
contato: angela_martins@id.uff.br ou lohanamonaco@id.uff.br

Vem novidade por aí! A Central de Atendimento da STI vai estar de cara
nova a partir de 08 de setembro. Por meio de uma interface mais intuitiva e
de fácil acesso, as novas alterações na plataforma permitem ao usuário tirar
dúvidas e obter suporte na utilização dos sistemas da UFF com maior
facilidade. Para esclarecer dúvidas que eventualmente possam surgir, em
breve também será divulgado um manual de uso do novo portal.
 
Saiba mais: https://bit.ly/2Qq76yl

Você sabia que este mês é também conhecido como Agosto Lilás? O Agosto
Lilás traz à tona a questão da violência contra mulher, mas também reforça a
existência de programas e projetos que trabalham a partir de um protocolo
humanizado e que focam, principalmente, na NÃO culpabilização da vítima.
A rede de apoio a mulheres vítimas de violência do Hospital Universitário
Antonio Pedro (HUAP) é inclusive referência de atendimento.
 
No atual contexto em que enfrentamos uma pandemia, registrou-se também
no primeiro mês de isolamento social um aumento de 50% do índice de
violência contra mulher. O programa do HUAP, em parceria com a Pró-
reitoria de Extensão da UFF, tem o papel de acolher estas vítimas por meio
de uma equipe multiprofissional, composta por assistentes sociais,
psicólogos, enfermeiros, ginecologistas e farmacêuticos.
 

http://www.uff.br/?q=gestao-de-riscos-0
https://bit.ly/2Qq76yl


Não se cale diante da violência. Procure ajuda! A matéria completa e as
informações sobre os programas públicos de apoio à mulher estão neste
link. Compartilhe!

Iniciadas as obras de construção do novo prédio do IACS
 
 IS nº 013/2020 da PROGEPE prorroga trabalho remoto e demais
determinações até 30 de setembro
 
Pesquisadora da UFF vence categoria de Matemática no Programa Para
Mulheres na Ciência
 
Envio remoto das Avaliações de Desempenho referentes ao 3º trimestre de
2020 (julho, agosto e setembro) - até 11/09!
 
 

Veja todos os informes

Webinar Psicologia e Pandemia: perspectivas e desafios
27/08, às 15:00, na página www.proex.uff.br/ematividade
 
Palestra online: A carreira do professor de Matemática e o prazer da
Matemática
27/08, às 15:00, pela plataforma Google Meet

Cine Debate com o filme “As cores do divino”
27/08, às 19:00, no canal Centro de Artes UFF no Youtube e no Facebook

Roda de conversa: Aprendizagem remota - Tema 2: Avaliação de
aprendizagem: o desafio no uso das tecnologias digitais
27/08, às 20:00, no Canal Conexão Engenharia UFF no Youtube

Veja todas as lives

O curso "Google for Education: funcionalidades, inovação e inclusão
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nas práticas de ensino remoto de Ciências" prorrogou as inscrições até o
dia 31 de agosto. O curso é voltado para docentes da área de Ciências da
Natureza ou Pedagogia/Educação e visa auxiliar o docente na mediação no
ensino de Ciências online. As aulas acontecerão no período de 07 a
11/09/2020. Confira o plano do curso e se inscreva aqui.  

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249
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