
Exponha as suas experiências
profissionais no Seminário
Científico da UFF

Servidor (a), você pensa em produzir ou está já elaborando alguma pesquisa
científico-acadêmica sobre as atividades que desenvolve aqui na UFF?
Gostaria de compartilhar com os demais colegas as suas experiências
cotidianas nas áreas de diversidade e inclusão, saúde ou gestão e inovação,
por exemplo? Chegou a sua vez de agregar conhecimento à Universidade e
apresentar as suas reflexões durante o 2º Seminário Científico dos
Servidores da UFF.
 
A proposta da Escola de Governança em Gestão Pública
(EGGP/PROGEPE), cujo tema deste ano é “Universidade Pública, Inovação
e Sociedade”, vem ao encontro das ações de qualificação e aperfeiçoamento
dos técnicos administrativos e docentes, já muito estimuladas no nosso
ambiente de trabalho, mas não somente isso. Essa é mais uma chance de
fortalecer as instituições públicas de ensino superior enquanto espaços de
saber do ponto de vista da atuação dos servidores, no que tange ao
desenvolvimento de melhores práticas que podem impactar positivamente
nos nossos trabalhos e na condução da gestão universitária. Portanto, o
convite é para que você se envolva na iniciativa, seja na apresentação de
trabalhos ou como ouvinte. 
 
Caso o seu principal interesse seja compartilhar com a comunidade o seu
olhar quanto às atividades desenvolvidas no dia a dia, existem duas formas:
submissão de trabalho acadêmico ou relato de experiências nos temas
Gestão Pública e Inovação; Ensino, Pesquisa e Extensão; Gestão e trabalho
em saúde; Inclusão, Diversidade e Direitos Humanos; Política Pública e
Educação. Lembrando que os estudos submetidos no âmbito do eixo
temático escolhido devem atender a alguns critérios, como: exposição de
experiências e/ou resultados de práticas realizadas; apresentação de
propostas de inovação para melhorias ou mudanças na realização de
atividades, entre outros. Interessados têm até o dia 06 de setembro para
enviar os seus resumos ou relatos. 
 
Os servidores que não desejam apresentar atividades, seja por meio de



trabalho acadêmico ou relato de experiência, também têm espaço no evento.
Basta se inscrever no Seminário como ouvinte até o dia 25 de outubro.
Inclusive, essa é uma participação importante para o seu crescimento
profissional e pessoal, já que os debates propostos podem servir de
inspiração para a adoção de novos métodos e modelos de trabalho. 
 
O 2º Seminário Científico dos Servidores da UFF acontece no dia 26 de
outubro em versão totalmente gratuita e online. Leia o edital para obter mais
informações e não deixe de se inscrever em alguma das modalidades de
participação, todas com emissão de certificado. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: eggp.progepe@id.uff.br
 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFF para o ano de 2022 já
está em processo de elaboração! Através do PDP, busca-se promover ações
orientadas para a educação permanente com foco na excelência, na
melhoria da qualidade dos serviços e na capacitação dos servidores.
 
Sabendo isso, os Gestores da Universidade em nível de coordenação,
direção, assessoria, pró-reitoria e superintendência devem preencher
formulário de Demandas de Desenvolvimento Institucional até o dia 13 de
agosto. É a partir do DDI e de outros instrumentos que o PDP será
construído coletivamente. Participe agora!
 
Leia o informe completo no site da UFF.

Atenção, técnicos administrativos, docentes e chefias! Até o momento, as
solicitações de marcação e alteração de férias estão ocorrendo através do
SIGEPE Web, da mesma forma que as homologações ainda ocorrem pelo
SIGEPE Gestor. Ou seja, a plataforma do SouGov ainda não está ativa para
esse tipo de funcionalidade.
 
Informações completas aqui.

Nos últimos dias, a Progepe tem publicado no site da UFF uma série de
informes relacionados ao sistema de ponto VELTI. Agrupamos as principais
informações para facilitar o seu entendimento.
 
1) Os novos códigos a serem inseridos como justificativa são: 
TRABALHO REMOTO: código 387 – Trabalho Remoto COVID-19 
TRABALHO PRESENCIAL: código 402 – Trabalho Presencial COVID-19 
ABONO A FREQUÊNCIA (atividades que não puderem ser executadas
remotamente, diante da análise da chefia imediata): código 388 –
Afastamento COVID-19
 
2) Caso apareça no espelho de ponto a palavra “FALTA”, mesmo com um
abono da chefia imediata, pedimos que a DESCONSIDEREM. Segundo a
STI, essa palavra é apresentada devido à impossibilidade do servidor
realizar as marcações (manuais ou por biometria) de entrada e saída de
trabalho presencial. Saiba mais!
 
3) Foi elaborado um passo a passo junto à STI para auxiliar chefias e
diretores na homologação de presença no sistema de ponto. Confira aqui!
 

https://www.even3.com.br/iisecienuff/
https://bit.ly/36zMPP3
https://bit.ly/36ERGhK
https://www.uff.br/?q=atencao-servidores-desconsiderar-palavra-falta-no-espelho-de-ponto-no-sistema-velti
https://bit.ly/3wFt4QL


Qual a sua percepção sobre integridade pública e como você enxerga o
Programa de Integridade da UFF?
 
Queremos saber a sua opinião. Responda a pesquisa desenvolvida pela
Controladoria-Geral da União.

O curso de especialização - MBA em Ciência dos Dados está com inscrições
abertas e reserva 12 vagas para servidores da UFF! O início das aulas está
previsto para agosto de 2021 e as inscrições vão até 31/07, seguindo os
procedimentos descritos no edital.
 
Aproveite essa oportunidade de se qualificar, servidor! Saiba mais aqui:
https://bit.ly/2U5e1Tk
 

UFF lança sexta versão do Plano de Contingência para retorno das

atividades presenciais

 
PDPA: Projeto propõe solução para embarcações abandonadas em

estaleiros de Niterói

 
PROEX divulga que estão abertas as inscrições para a segunda edição do

FOExt: edital de apoio a projetos de extensão

 
UFF lança edital para o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 2020

 
Araci.lab: lançado novo aplicativo para estudantes e profissionais do

audiovisual

Veja todos os informes

Webinar “EMI: o que é e como começar?”
Dia 15/07, às 14h - Inscrições abertas
 

https://bit.ly/3hBK7ib
https://www.uff.br/?q=uff-publica-edital-para-ingresso-em-mba-em-ciencia-dos-dados-com-12-vagas-reservadas-para-servidores
http://www.uff.br/?q=informativos
https://www.uff.br/?q=events/webinar-emi-o-que-e-e-como-comecar


Café com RH Virtual da UFF em Macaé : Trabalho digno,
desenvolvimento humano e gestão de conhecimento: desafio globais
Dia 15/07, às 16h - Inscrições abertas
 
PROEX divulga o Fórum de LIBRAS: Linguística, educação, ciência e
saúde
Dia 16/07, às 19h - Inscrições abertas
 
Aula-Magna "Desafios contemporâneos da Política Social"
Dia 19/07, às 17h30
 
IX Seminário Setembro Amarelo: do luto à luta 
Submissão de trabalho até 23 de agosto

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

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/
https://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-da-uff-em-macae-trabalho-digno-desenvolvimento-humano-e-gestao-de
https://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-forum-de-libras-linguistica-educacao-ciencia-e-saude
https://www.uff.br/?q=oportunidade/14-07-2021/aula-magna-desafios-contemporaneos-da-politica-social
https://www.uff.br/?q=events/ix-seminario-setembro-amarelo-do-luto-luta
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

