
Em todos esses meses de pandemia, professores, técnicos administrativos e estudantes da

nossa universidade não pararam de produzir pesquisas e de compartilhar novas ideias que

contribuíram (e ainda contribuem) para o combate ao coronavírus. Se você não tem noção do

quanto a nossa comunidade se dedicou e trabalhou para compartilhar conhecimento e boas

práticas, está na hora de conhecer um pouco mais sobre os principais estudos, ações e

iniciativas inspiradoras. Tudo isso reunido em três relatórios desenvolvidos pela UFF, por meio

Superintendência de Comunicação Social, com foco nas áreas de ensino, pesquisa e extensão,

que trazem informações do período de março a junho deste ano. 

A luta contra a Covid-19 está longe de acabar, muito menos os estudos do nosso corpo técnico e

o nosso orgulho de pertencer a uma instituição comprometida com a ciência, a saúde e o

desenvolvimento social do país. Confira abaixo algumas destas ações e clique nos links para ter

acesso ao material completo sobre as iniciativas de linha de frente, pesquisas e divulgação

científica, além de ações de suporte à comunidade. Não deixe de ler e também de compartilhar! 

Ações de linha de frente

Relatórios reúnem as principais
iniciativas da UFF no combate
ao coronavírus. Confira!



Com cerca de 120 voluntários e 150 instituições beneficiadas, a Frente UFF, uma rede

colaborativa criada na Escola de Engenharia, entregou até o final do mês de maio

aproximadamente 9 mil equipamentos de proteção individual, entre Face Shields, máscaras de

tecido e pijamas cirúrgicos. Com doações de materiais e dinheiro, a Frente UFF pode produzir

mais! Saiba como contribuir: https://www.frenteuff.org/

Para além dos muros da universidade, a ferramenta de gestão Lean Healthcare, uma parceria da

UFF com o Ministério da Saúde, busca acelerar e melhorar o atendimento em 50 unidades de

pronto atendimento, as UPAs. Com um sistema de gestão hospitalar moderno, o projeto é

composto por visitas técnicas aos espaços de saúde e posterior acompanhamento da

implementação do processo. 

Veja mais! O primeiro relatório completo encontra-se disponível neste link: https://bit.ly/31z6YU7

Pesquisa e divulgação científica 

Pesquisa, pesquisa e mais pesquisa! Os estudos sobre o coronavírus e os seus impactos na

sociedade não pararam de ser produzidos em diferentes áreas do conhecimento. Aqui,

destacamos o estudo do psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFF, Jairo Werner.

Ele investiga as dimensões da saúde mental no isolamento antártico e criou um “link” muito

bacana com o atual momento de isolamento social que estamos enfrentando. 

Da psicologia ao direito, o que não faltou foi divulgação científica. Um trabalho pioneiro, a nível

mundial e coordenado por pesquisadores da nossa universidade, avaliou os impactos da

pandemia nos modelos judiciários de todo o mundo e o grau de comprometimento do Estado de

Direito diante desse cenário. A pesquisa já apontou, por exemplo, que a maior parte dos países

deixou de adotar ações setoriais para conter a violência doméstica e familiar durante o isolamento

social e permaneceu omissa na implementação de alternativas habitacionais em prol das pessoas

em situação de rua. No segundo relatório, você pode ter acesso a outros estudos:

https://bit.ly/2YM424K

Ações de suporte à comunidade

Solidariedade e cuidado ao próximo estão no DNA da nossa instituição. Doações de cestas

básicas na região de Santo Antônio de Pádua e também para as famílias dos estudantes do

colégio universitário são algumas das iniciativas lideradas por diferentes grupos aqui na

universidade. Escuta psicológica para estudantes, promovida pela Proaes, além do apoio à saúde

mental dos nossos servidores também integram o “hall” de ações de suporte à comunidade. Quer

ver mais? Acesse o último relatório aqui: https://bit.ly/38jF3ca
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Nas dicas de hoje, a Progepe nos traz uma reflexão necessária: Como manter uma atitude mais

tolerante em tempos de confinamento e trabalho remoto? Com o passar do tempo em

distanciamento social, vamos descobrindo novas formas de trabalhar, de administrar o convívio

com a família e amigos e, principalmente, estamos ganhando uma resiliência que não sabíamos

que era importante para atravessar momentos tão difíceis como esses. A pandemia trouxe

incertezas, angústias, mudanças bruscas e necessidades de adaptações. Em contrapartida,

podemos cultivar aprendizados e relembrar de palavras que em diversos períodos estiveram

esquecidas, como a TOLERÂNCIA. Vamos abordar esse termo para compreender e reforçar como

ele pode ganhar espaço nesse período de distanciamento social e continuar conosco quando

retornarmos. Por sermos seres sociais, esta é uma atitude necessária à manutenção de relações

saudáveis e harmônicas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Clique neste link e veja

o informe completo sobre essa temática: https://bit.ly/2YPJc4p

Atenção docentes e técnicos administrativos! Confiram essas novidades sobre o Programa

Integrado de Acesso Digital e Apoio às Atividades Remotas, lançado na semana passada pela

UFF. A iniciativa reúne um conjunto de medidas que têm o objetivo de promover ações de

qualidade no ensino por meio da inclusão e acesso digital de estudantes em situação de

vulnerabilidade. 

Além dos alunos de graduação e pós-graduação, que serão contemplados com uma série de

ações, o corpo docente da nossa universidade também será impactado, por meio de medidas de

https://bit.ly/2YPJc4p


capacitação e treinamento que visam boas práticas, metodologias de ensino e dicas de utilização

das ferramentas disponíveis para ensino emergencial. Por esse motivo, todos os professores e

técnicos estão convidados a compartilhar suas experiências quanto ao uso de ferramentas

digitais e novos instrumentos pedagógicos. Veja o Edital de Chamamento e Registro de Novas

Tecnologias e Inovação para o Ensino Superior e envie sua proposta até o dia 13 de julho: 

https://bit.ly/3ibwK6J.

Já para os docentes que estão ministrando aulas remotamente, o Edital de Apoio às Atividades

Acadêmicas não presenciais é outra excelente novidade. Publicado nesta semana, esta é mais

uma ação para auxiliar o ensino remoto durante a pandemia, já que os professores poderão contar

com o apoio de estudantes da graduação e pós-graduação na realização das atividades online.

Até 12 de julho, você deve submeter proposta de Projeto de Ensino ou Pesquisa para Iniciação à

Docência, com foco na utilização de tecnologias e metodologias de apoio ao ensino não

presencial,aprendizagem e avaliação. O formulário para preenchimento encontra-se aqui: 

https://bit.ly/2BO6Ntg. Veja também o edital: https://bit.ly/3eKBCO0.

Ahhh e tem mais!! Progepe e Prograd acabam de abrir novas turmas para a oficina

"Potencializando o Aprendizado usando o Classroom", que pretende capacitar até 300

professores da nossa universidade. Saiba como se inscrever: https://bit.ly/2Zu2b3I.

A Coordenação de Pesquisa da PROPPI/UFF divulga a lista dos projetos elegíveis a bolsa

PIBIC para a vigência 2020/2021

PROPLAN, PROGEPE e PROPPi lançam Guia para elaboração do Plano de Desenvolvimento

da Unidade - PDU

Curso de atualização para as ações regulatórias do SIE-RJ

Conheça o LIEX - uma rede de comunicações e afetos, através da articulação entre fotografia,

artes, redes e tecnologia

PROAES realizou nos dias 9 e 16 de junho encontro com as Coordenações de Curso

Dois meses após alta por Covid-19, funcionário da enfermagem do Huap conta retomada da

vida

UFF lança Editais PIBID e PIRP com oportunidades para professores da rede pública de

ensino e estudantes de licenciatura
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Café com RH UFF Macaé Virtual - Aprendendo com o COVID 19 - Tema: É possível ser normal?

| Dia 02/07 - 17h30 até 18h30

LITS - 4º Webinar em Gestão - Transformando Habilidades e Experiências

| Dia 02/07 - 20:00 até 22:00

Live com pesquisadores da UFF contemplados na 3ª Chamada Pública de Apoio à Ciência do

Instituto Serrapilheira

| Dia 03/07 - 16:00 até 17:00

I Ciclo de Palestras (online) Em Ciências e Tecnologia de Alimentos

| De 06/07 a 09/07 - 18h30 até 20h30

Fortalecimento de Políticas Públicas por meio da Extensão Universitária

| Dia 07/07 - 15:00 até 17:00

Biossegurança e Boas Práticas na produção de refeições

| Dia 07/07 - 17:00

Live: Educação Financeira e Tributária para um Futuro Próspero

| Dia 08/07 - 15:00 até 17:00

Ampliando o Poder de Expressão do GeoGebra com o comando Sequência()

| Dia 09/07 - 15:00 até 17:00
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Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249
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