
Receba auxílio financeiro para
custear o seu curso de graduação
ou pós! 
 

Servidor (a), se você está realizando algum curso pago nas áreas de
graduação ou pós-graduação dentro ou fora da UFF, confira essa
oportunidade oferecida pela Escola de Governança e Gestão Pública
(EGGP/PROGEPE).  A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de setembro,
técnicos administrativos e docentes da Universidade podem solicitar apoio
financeiro para o custeio de cursos realizados em Unidades de Ensino
regulamentadas pelo MEC.
 
A iniciativa, conhecida como Programa de Auxílio-Qualificação da UFF
(PQUFF), integra o hall de projetos e ações coordenados pela EGGP, que
visam atender demandas e expectativas da comunidade interna no que
tange ao aprimoramento de conhecimentos, capacidades e habilidades no
campo profissional e intelectual. Neste ano, serão concedidas 55 bolsas, no
valor de R$ 300,00 reais e por um período de 10 meses, para contribuir na
mensalidade de cursos de Graduação (10 bolsas para Bacharelado,
Licenciatura e Tecnólogo) ou Pós-Graduação Stricto Sensu (15 bolsas para
Mestrado e 17 bolsas para Doutorado) e Lato Sensu (15 bolsas para
Especialização), em caráter presencial, semipresencial ou a distância.
 
A solicitação do Auxílio-Qualificação deve ocorrer por meio do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI). Mas, atenção! Os interessados devem



primeiramente observar no edital do processo seletivo os pré-requisitos
exigidos para o pleito e a candidatura à bolsa. Aqui, destacamos algumas
questões primordiais, tais como: ser servidor técnico-administrativo ou
docente do quadro permanente e ativo da UFF, ocupante de cargo efetivo e
em exercício na Instituição; ter obtido resultado igual ou superior a 70% na
avaliação de desempenho do último interstício; no caso de técnico
administrativo ou docente em estágio probatório, não submetido ainda à
primeira avaliação, é necessária a apresentação de ofício de apreciação de
desempenho favorável emitido pela chefia imediata; estar regularmente
matriculado em curso de graduação ou pós-graduação; não ter pendência da
prestação de contas do Edital do PQUFF 2020.
 
Como a oferta é de 55 bolsas, em caso de número superior de inscritos, a
concessão do auxílio seguirá critérios definidos no edital. Correlação direta
do curso realizado com o Ambiente Organizacional em que o servidor
desenvolve suas atividades é um deles, bem como o não recebimento de
benefício em edital do PQUFF de 2020. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro. Não perca o prazo! Para
informações mais detalhadas sobre PQUFF 2021, acesse:
http://www.editais.uff.br/7513. Confira também o mapa do processo no
SEI-UFF. Em caso de dúvidas, envie e-mail para: sant.dda.eggp@id.uff.br.

Participe da campanha promovida pela Coordenação de Atenção à Saúde e
Qualidade de Vida (CASQ/PROGEPE) sobre prevenção ao suicídio. Toda
comunidade Uffiana está convidada a postar fotos com uma camisa amarela,
fitas da mesma cor com uma plaquinha ou mensagem em apoio ao
Setembro Amarelo. Basta utilizar a hashtag #SetembroAmareloEuApoio e
marcar o perfil @progepeuff. Ou caso, prefira, envie e-mail para
dpvs.casq.progepe@id.uff.br.
 
Outras iniciativas também estão previstas para acontecer ao longo de todo
este mês, como uma série de posts explicativos sobre o tema e ainda uma
live, agendada para dia 28 de setembro, às 17h. Não perca!
 
Todas as ações integram o propósito da Casq, que é o de compartilhar
informações e promover a saúde e qualidade de vida dos servidores. Veja
mais informações aqui.
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Ainda dá tempo de submeter seu resumo para o II Seminário Científico dos
Servidores da UFF! As inscrições para a modalidade de apresentação de
trabalhos foram prorrogadas até 30/09. Aproveite! Acesse aqui.
 
Com o tema “Universidade Pública, Inovação e Sociedade”, o evento
ocorrerá no dia 26/10, de forma totalmente online. As inscrições como
ouvinte são até o dia 25/10. Não deixe de participar! Inscrições e mais
informações aqui.

Encontros online sobre Yoga, Meditação e Ayurveda para servidores da UFF
 
UFF disponibiliza guia para a elaboração do Plano de Contingência local das
unidades administrativas e de ensino
 
UFF normatiza Projetos de Ensino e Aprendizagem
 
UFF e Prefeitura de Niterói lançam projeto para garantia de direito ao
esporte e lazer do cidadão

Veja todos os informes

I Encontro de Turismo Náutico de Lazer e Esportes em Niterói - RJ
10/09 às 09:00 - No canal do Youtube do Programa De Mestrado Em
Turismo UFF
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II Simpósio: O suicídio e seus diálogos
10/09 às 14:00 - No canal do evento no Youtube
 
Debate "Efeitos e desafios da gestão do fluxo migratório de
venezuelanos no Brasil"
10/09 às 14:30 - No canal do Youtube do Instituto de Estudos Estratégicos -
UFF
 
V CONECT Virtual - A evolução da linguagem: uma perspectiva
semiótica
15/09 às 15:00 - O link do evento será enviado aos inscritos

Veja todas as lives

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
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