
Entenda a importância da Avaliação
Institucional e responda agora!

Servidor, qual o seu nível de participação na Avaliação Institucional? Já
refletiu sobre a importância desse instrumento para propor melhorias nas
práticas administrativas, técnicas e pedagógicas desenvolvidas aqui na
UFF? Esse processo, contínuo e realizado em determinados períodos do
ano letivo, depende diretamente do envolvimento de alguns segmentos da
Instituição, inclusive, dos técnicos administrativos e docentes, que devem
compartilhar as suas impressões sobre diferentes aspectos internos da
Universidade.
 
Por meio de um questionário simples, bem direto e sigiloso, elaborado pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), busca-se um autoconhecimento
institucional a partir das percepções e do olhar crítico e propositivo dos
servidores e alunos. O resultado é o movimento de ações nas áreas de
ensino e gestão, no que tange ao aperfeiçoamento dos cursos de graduação
e das ferramentas pedagógicas, à definição de objetivos e metas do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), entre outros aspectos. 
 
Neste período atípico de pandemia, a Avaliação Institucional foi
temporariamente suspensa em 2020, mas retomada com outros moldes este
ano para contemplar o ensino remoto emergencial. Por isso, neste
primeiro momento, todos os docentes da Universidade estão
convidados a responder, até amanhã (dia 14 de maio), o formulário que
versa sobre questões referentes à Universidade e as aulas ministradas
por você em 2020.1.
 
Até 2019, tivemos um número abaixo do esperado de professores que se
dedicaram à Avaliação Institucional, mas precisamos aumentar esse nível de
participação e obter mais respostas que refletirão, sobretudo, no valor e na
qualidade dos nossos cursos de graduação. Para participar, basta acessar o
portal do IdUFF (clique aqui). Observe que ao entrar no sistema,

https://app.uff.br/portal/login


automaticamente uma janela do tipo pop-up ficará disponível para acesso
direto ao questionário. É simples e pensado para facilitar o seu dia a dia! 
 
Em relação aos técnicos administrativos, ressaltamos que em breve
começará o período avaliativo para vocês. O objetivo é basicamente o
mesmo, destacando-se ainda questões relacionadas aos modelos de
gestão, relações de trabalho, política de gestão de pessoas etc. Ou seja, a
sua participação é igualmente importante!
 
Em caso de dúvidas sobre a Avaliação Institucional e avaliação de
disciplinas 2020.1, acesse o site www.cpa.sites.uff.br. Contamos com você!

Atenção, servidores técnico-administrativos e docentes! Se você recebe o
benefício de ressarcimento do plano de saúde, fique atento porque a partir
de agora existe um novo e-mail para envio da documentação de
comprovante do pagamento anual da mensalidade é. Anote aí:
boletosaude.dbe.crl@id.uff.br. Lembrando que a comprovação de 2020 deve
ser feita até 31/08/2021!
 
Se você já enviou a comprovação de pagamento anual do plano de saúde
para o antigo e-mail, o dbe.crl.dap@id.uff.br, não é necessário encaminhar
novamente para este novo endereço.
 
Confira mais informações aqui.

Servidor, você já ouviu falar na LGPD? Trata-se de uma legislação que tem o
objetivo de proteger a liberdade e a privacidade de usuários e cidadãos.
Criada em 2018 e prevista para entrar em vigor agora em maio de 2021, ela
demanda que os órgãos públicos aprimorem a forma de coletar, armazenar e
usar os dados das pessoas. Sua implementação terá impactos significativos
nas áreas administrativa e de segurança da informação da Universidade.
 
Para mais informações acesse a página: http://uff.br/lgpd 

Gestão de Riscos no Serviço Público é tema do novo curso promovido pela
EGGP/Progepe, que será realizado entre 9 e 24 de junho, com carga horária
de 32h.
 
Serão adotadas metodologias ativas de aprendizagem, como sala de aula
invertida e aprendizagem baseada em projetos, além de encontros síncronos
com aulas expositivas e atividades práticas para discussão dos conceitos
relacionados à Gestão de Riscos.
 
São ofertadas 30 vagas para servidores em exercício na UFF, priorizando os
que fazem parte do GT Gestão de Risco, que participaram da primeira
edição do curso em 2019, além de demais interessados no assunto.
 
Inscreva-se até 21/05/2021 e saiba mais aqui. 

Mais uma oportunidade para qualificação dos servidores da Universidade

mailto:boletosaude.dbe.crl@id.uff.br
https://bit.ly/3fcyQCC
http://uff.br/lgpd
https://bit.ly/2SK1pQo


através do curso online "Formação Continuada em Metodologias Ativas de
Ensino", oferecido pelo Instituto Federal Fluminense na modalidade EAD
autoinstrucional e indicado pela EGGP/Progepe.
 
Ao todo são 500 vagas por turma e a carga-horária total será de 40h
distribuídas em 4 semanas, sendo a EGGP responsável pela coordenação
das inscrições dos servidores da UFF.
 
Inscreva-se até 10/06 e confira mais informações clicando neste link.

Pesquisadoras da UFF participam da criação da Rede de Brasileiras
Mulheres Cientistas
 
Edital de Chamamento e Registro de Experiências de Tecnologia Social
2021 da UFF
 
Eduff divulga resultado do Edital Biblioteca Básica UFF
 
Lançamento da Eduff reflete sobre medicalização da vida

Veja todos os informes

Live Música Antiga da UFF - Nova formação
14/05, às 16:00, pelo canal do Youtube do Centro de Artes
 
I Simpósio de Divulgação Científica - UFF
De 18/05 a 21/05 - Inscrições abertas
 
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

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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