
UFF aplica gratuitamente dois tipos de
testes de Covid-19 em servidores

Desenvolvimento de pesquisas e de serviços visando o levantamento de
informações  epidemiológicas sobre a Covid-19 junto ao corpo de servidores
e estudantes da UFF: assim podemos resumir as principais atividades de
cunho científico-institucional que vêm sendo coordenadas pela nossa
Universidade.

A UFF possui dois grandes projetos de testagem gratuita de Covid-19
dedicados à comunidade acadêmica. O primeiro é o Teste Rápido
Sorológico, que é realizado pela coleta de uma gota de sangue na ponta do
dedo e é indicado para pessoas assintomáticas. O segundo é o Teste
Molecular (RT-PCR), feito a partir da coleta de mucosa do nariz e da
garganta, que é indicado para casos sintomáticos leve, suspeita de Covid-19
assintomáticas ou contactantes, isto é, pessoas que morem com pacientes
com a doença.

Teste Sorológico 

O Teste Sorológico foi ampliado para toda comunidade acadêmica
(servidores técnico-administrativos, docentes e estudantes),
independentemente da idade, de ter contraído o vírus ou de ter manifestado
sintomas no passado. O exame consiste na coleta de uma gota de sangue
na ponta do dedo para aplicação em um cartucho de análise. Os resultados



saem em até 10 minutos, indicando se você já foi infectado e se ainda tem
produção de anticorpos contra o coronavírus. 

A iniciativa é multidisciplinar, envolve docentes, estudantes de
graduação/pós-graduação de diferentes áreas da Universidade e foi
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos da UFF.  A proposta
é obter um panorama geral do quanto a pandemia afetou a nossa
comunidade. Quanto mais pessoas realizarem o teste, teremos melhores
condições de compreender a disseminação do vírus; de contribuir com o
desenvolvimento de práticas e políticas públicas para a contenção da
doença; e ainda embasar as decisões da gestão quanto às atividades
acadêmicas e profissionais na Instituição. Por isso, sua participação é
fundamental!

Os interessados podem se cadastrar agora através do formulário disponível
neste link: https://bit.ly/2P7bAwM. As aplicações do teste ocorrerão até dia
31 de maio. Não perca o prazo! Caso você já tenha agendado anteriormente
e por algum motivo não pôde comparecer ao local, faça um novo
agendamento. Lembrando que para preenchimento do formulário, é
necessário que você esteja em navegador logado no IdUFF.

O posto está localizado no Campus do Gragoatá, em uma tenda específica
para a comunidade da UFF (Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis,
s/nº - Bloco E - Campus do Gragoatá, Niterói, RJ). 

Teste RT-PCR

Além do Teste Rápido da Covid-19, a UFF também está aplicando o teste
RT-PCR.

Os Testes moleculares (RT-PCR), popularmente conhecidos como teste do
cotonete, também estão sendo realizados junto à comunidade acadêmica,
sem restrição de idade. O serviço é orientado apenas para pessoas com
sintomas leves (sem falta de ar), com menos de 10 dias de evolução, ou
para aqueles que tiveram contato com algum doente. Em caso de sintomas
mais agudos, como falta de ar, a recomendação é procurar uma unidade de
saúde. Para agendar o teste de PCR, envie uma mensagem entre 08h e 14h
pelo canal de atendimento via WhatsApp (21) 99888-8671. O horário de
realização é das 11h às 16h, em dias úteis, no Campus do Gragoatá. Só
devem comparecer ao local as pessoas com confirmação do horário de
agendamento. Os laudos saem entre dois a cinco dias úteis e o resultado é
enviado para o e-mail cadastrado. Conheça mais sobre a iniciativa:
https://bit.ly/2Salqzh
 

Responda também a Pesquisa Online sobre Adoecimento por
Covid-19. Não precisa ter tido a doença para participar. A

proposta é compreender quantas pessoas foram infectadas
pelo coronavírus, quantas já se vacinaram ou apresentaram
sintomas (e se sim, de quais tipos), além de identificar quais
fatores aumentam ou diminuem as chances de se tornar um
caso grave, entre outras questões.  Preencha o formulário
agora, totalmente sigiloso e seguro: https://bit.ly/3cqDPPY

https://bit.ly/2P7bAwM
https://bit.ly/2Salqzh
https://bit.ly/3cqDPPY


Mais uma notícia que aumenta o nosso Orgulho de Ser UFF: atingimos
nossa maior pontuação no Índice Geral de Cursos(IGC). Nos dados
divulgados no final de abril pelo INEP, a UFF atingiu conceito 4, com IGC
contínuo de 3,61. Nos últimos três anos (2017-2019), estamos avançando
consistentemente, o que nos coloca entre a 20 e a 22ª posição entre as
Universidades Federais.
 
O estudo é um dos instrumentos de avaliação da educação superior do país,
sendo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) responsável por calcular o indicador, com escala de 1 a 5.
 
Leia a nota completa aqui.

Confira as diferentes oportunidades para a sua capacitação, professor da
UFF! A Rró-reitoria em Graduação, em parceria com a Pró-reitoria de
Gestão de Pessoas, lançou 6 Oficinas para o Desenvolvimento Docente com
temas relacionados ao Ensino Remoto. A iniciativa fortalece o trabalho dos
professores neste novo cenário e contribui para que o ensino na
Universidade continue sendo entregue com excelência. Veja a relação
abaixo e clique no link para obter informações completas sobre a iniciativa:

7ª Oficina de Desenvolvimento Docente para Professores em Estágio
Probatório, destinada a Docentes da UFF em Estágio Probatório. 60
vagas.
Oficina Docência Universitária Online. 40 vagas disponíveis.
Oficina Aprendizagem Baseada em Equipes no presencial e no online:
adaptações e desafios. 40 vagas
Oficina Avaliação no Ensino Online. 40 vagas.
Oficina Aprendizagem Híbrida no Ensino Superior. 40 vagas
Oficina Interdisciplinaridade Online. 40 vaga

https://app.uff.br/portal/login
http://uff.br/?q=noticias/03-05-2021/uff-recebe-sua-maior-pontuacao-no-indice-geral-de-cursos
http://www.uff.br/?q=inscricoes-abertas-para-o-evento-online-oficinas-de-desenvolvimento-docente-2021


Técnicos administrativos e docentes, inscrevam-se até 14 de maio no curso
online de Noções Básicas sobre o SEI! Promovido pela EGGP/Progepe. O
curso terá duração de 9h e será realizado de 24/05 a 01/06/2021, de forma
remota, por meio da plataforma Google Classroom. Ao todo são 40 vagas.
 
Leia o informe completo e faça o seu cadastro.

Prorrogação do prazo para as inscrições no PIBIC Graduação 2021/2022
 
Andifes faz alerta à sociedade sobre novas restrições orçamentárias
 
Prorrogação do prazo da Declaração do Imposto de Renda - até 31/05/2021:
saiba como acessar seu Comprovante de Rendimentos
 
IN PROGEPE nº 002/2021 prorroga trabalho remoto e demais
determinações até 31 de maio de 2021
 
Estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento e Registro de
Experiências de Tecnologia Social 2021 da UFF

Veja todos os informes

1º Sessão - Ciclo Cinema-Provocação
Dia 06/05, às 18h, pelo canal do Youtube do Centro de Artes
 
Lançamento do livro "Ecologia Marinha"
Dia 06/05, às 17h30, pelo canal do Youtube da Geração Oceano X
 
Roda de conversa debate a presença da educação popular nas políticas
públicas na pandemia
Dia 06/05, às 19h - Inscrições até hoje!
 
3ª Oficina Os Desafios na Inclusão de Estudantes com Deficiência,
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Necessidades
Educacionais Específicas em Sala de Aula: Possibilidades e Demandas 
Dias 10 e 11/06 -  Inscrições até 24 de maio

II Jornada de Fonoaudiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo
De 11 a 13/05 - Inscrições abertas

Veja todas as lives

https://bit.ly/3eZe89r
http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.uff.br/?q=events/1o-sessao-ciclo-cinema-provocacao
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-do-livro-ecologia-marinha
http://www.uff.br/?q=events/roda-de-conversa-debate-presenca-da-educacao-popular-nas-politicas-publicas-na-pandemia
http://www.uff.br/?q=vem-ai-3a-oficina-os-desafios-na-inclusao-de-estudantes-com-deficiencia-transtornos-globais-do
http://www.uff.br/?q=events/alunos-e-professores-da-uff-friburgo-realizam-ii-jornada-de-fonoaudiologia
http://www.uff.br/?q=eventos


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 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

