
Saiba como pedir gratuidade em cursos
de MBA e especialização na UFF

Para muitos o ano só começa após o carnaval. Mesmo sem a tradicional
festa de rua em 2021 e embora este hábito seja puramente cultural, também
entramos nesse clima... E como o ano finalmente já começou, é hora de
buscar novos objetivos e dar uma guinada inclusive na sua carreira, servidor!

Aproveite que a UFF, conforme Resoluções CUV/UFF 155/2008 e CEP/UFF
150/2010, concede 10% das vagas para os servidores realizarem
gratuitamente cursos do tipo lato sensu (MBA/especialização) e stricto sensu
(mestrado profissional), que geralmente são cobrados ao público externo. A
ação é coordenada pela Escola de Governança em Gestão Pública
(EGGP/Progepe), em parceria com as coordenações dos cursos de pós-
graduação.

O serviço conhecido como “Isenção de Taxa e Gratuidade em Cursos de
Pós-graduação pagos na UFF” é voltado para técnicos administrativos e
docentes e pode ser solicitado facilmente através do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI-UFF), consistindo assim em mais um esforço institucional
para fortalecer a qualificação do corpo técnico da Universidade.

O servidor interessado deve primeiramente se inscrever no curso pretendido,
seguindo as orientações e procedimentos previstos no edital do processo
seletivo. Em paralelo, é preciso dar entrada no SEI ao pedido de
participação na concorrência ao percentual da gratuidade. A concessão do

http://www.conselhos.uff.br/cuv/resolucoes/2008/155-2008.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/resolucao_150-2010_1.pdf


benefício só ocorrerá após a efetivação de tais trâmites e, claro, se o
candidato for aprovado no processo seletivo. Todo o passo a passo,
encontra-se aqui.  Dúvidas podem ser esclarecidas junto à EGGP pelo e-
mail sant.dda.eggp@id.uff.br
 

Atualmente, diferentes coordenações de curso estão com inscrições abertas.
Selecionamos algumas opções que podem ser transversais à formação dos
servidores. Confira as ofertas e leia cada um dos editais para obter mais
informações sobre etapas do processo seletivo, formulário de cadastro,
início e formato das aulas, etc.

MBA executivo em Gestão Empreendedora. Inscrições até 09/04/2021
para a turma do 1º semestre de 2021.

MBA em Gerenciamento de Projetos (turma Volta Redonda). Inscrições
até 21/04/2021 para a turma do 1º semestre de 2021. 

MBA em Engenharia Econômica e Financeira. Inscrições até 22/03/2021

MBA em Gestão Empresarial Estratégica. Inscrições até 01/03/2021 para
a turma do 1º semestre de 2021. 
 
MBA em Contabilidade e Auditoria. Inscrições até 31/03/2021 para a
turma do 1ª semestre de 2021.

Veja outros cursos aqui: https://bit.ly/3puZTMM ou neste link:
http://www.latec.uff.br/

Mais uma excelente oportunidade para qualificação dos servidores. Estão
abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Administração Pública
- PROFIAP, oferecido em rede nacional! São 09 vagas reservadas para
servidores efetivos e ativos da Universidade, apoiadas pelo nosso Programa
de Qualificação Institucional (PQI). Os demais candidatos poderão se
inscrever pela categoria “Demanda Social”, para a qual também estão
reservadas 09 vagas vinculadas à UFF.
 
O único pré-requisito para você participar é ter graduação em qualquer curso
reconhecido pelo MEC. Inscrições até o dia 08 de março! Confira mais
informações neste link.

Atenção para essa informação! A Progepe, por meio da Divisão de Perícia

http://www.uff.br/?q=node/5024/backlinks
https://app.uff.br/sispos/candidatura/editais/4139/download?arquivo_id=3643
https://app.uff.br/sispos/candidatura/editais/4175/download?arquivo_id=3683
https://app.uff.br/sispos/candidatura/editais/4179/download?arquivo_id=3688
https://app.uff.br/sispos/candidatura/editais/4162/download?arquivo_id=3668
https://app.uff.br/sispos/candidatura/editais/4158/download?arquivo_id=3663
https://bit.ly/3puZTMM
http://www.latec.uff.br/
https://bit.ly/3dookZD


em Saúde /CASQ, informa que os atestados de saúde deverão ser enviados
através da função “Atestado Web”, no aplicativo no Sigepe. Porém, caso o
servidor precise comparecer à perícia em saúde, este deverá apresentar aos
peritos os atestados originais e o FLIP integralmente preenchido.

Manutenção programada do Repositório Institucional da UFF

Eduff lança coleção de e-books com biografias de personagens do pós-
abolição

Informe sobre apresentação de atestados e FLIP por parte do servidor em
caso de comparecimento à perícia em saúde

Veja todos os informes

Festival Samba na Universidade
De 22/02 a 24/02/2021, ás 19h, no canal do Youtube do Centro de Artes UFF
 
II Jornada Discente de Pesquisas do ntc 
De 25/02 a 26/02/2021, pelo Google Meets

1ª Reunião da Rede UFF EnvelheCer 
Dia 09/03/2021, às 17h, pelo Google Meets

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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