
Qual a sua percepção sobre as
condições de trabalho na UFF? 
 

Servidor técnico-administrativo, quais as suas percepções sobre o trabalho
remoto? Como se estabelecem as relações com os seus pares e a sua
chefia? O que você tem a dizer sobre a qualidade do espaço físico e de
infraestrutura? E o que pensar dos fluxos de comunicação da Universidade,
os atuais canais atendem as demandas?
 
Essas são algumas das questões tratadas na Avaliação Institucional 2021.
Como em edições anteriores, esse instrumento é aplicado para melhor
conhecer a realidade de trabalho na UFF e a opinião dos técnicos
administrativos quanto aos diferentes aspectos institucionais, no âmbito das
condições e gestão de trabalho, das relações interpessoais, da política de
gestão de pessoas, das ações de incentivo à capacitação, das práticas de
comunicação e outros. 
 
Neste ano, um dos grandes pilares do questionário é o trabalho remoto e a
forma como os servidores, que se encontram neste regime, estão
desenvolvendo as suas atividades. Esse é o momento de avaliar com
responsabilidade este ponto e as demais questões propostas no
questionário a fim de que melhorias possam ser alcançadas, novas
oportunidades sejam oferecidas e fraquezas sejam sanadas. 
 
Desenvolvida pela CPA/UFF e pela Progepe, em parceria com a STI, a
avaliação é totalmente sigilosa e as respostas não serão identificadas.  Os



dados serão divulgados de forma agregada, importando apenas os
resultados globais que indicarão os aspectos a serem consolidados na
instituição
 
Não deixe para a última hora e acesse o portal IdUFF com o seu login e
senha para preencher o formulário. As razões aqui expostas são mais do
que suficientes para você se engajar. O prazo final para preenchimento é 03
de setembro.
 

Docentes da UFF, a Avaliação Institucional e de Disciplinas
(período de 2020.2) se encerra no final deste mês.

 
Você tem até o dia 31 de agosto para responder o formulário que reúne
questões referentes à Universidade e as aulas ministradas em 2020.2. O
resultado da sua participação pode refletir na proposição de diferentes 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.
 
Acesse o portal IdUFF agora e participe!
 

Tornar a UFF uma Universidade digital e contemporânea: é assim que o
reitor, professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, define o lançamento da
Carteirinha Digital UFF.
 
A partir de agora, toda comunidade acadêmica, incluindo os servidores,
pode baixar gratuitamente o aplicativo disponível na Google Play ou na
Apple Store. Entre os benefícios da Carteirinha Digital UFF, estão:
identificação oficial da UFF em formato digital; acesso ao bandejão por QR
Code; consulta de saldo e extrato dos créditos do bandejão e recarga via
PIX ou cartão de crédito.
 
Para mais informações e baixar o app, clique aqui!

Se você é servidor da UFF com 50 anos ou mais e ainda está na ativa,
participe da pesquisa "Determinantes individuais, organizacionais,
familiares na decisão de trabalhar na aposentadoria no setor da
educação".
 
A pesquisa está sendo realizada pela nossa colega Fabiana da Conceição
Pereira Carvalho e você pode responder o formulário de forma online. Sua
participação é muito relevante para a compreensão dos fatores que
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influenciam a permanência dos trabalhadores mais velhos no mercado de
trabalho.
 
Saiba mais e acesse o formulário aqui.

Está chegando o II Seminário Científico dos Servidores da UFF -
Universidade Pública, Inovação e Sociedade! O evento acontece de forma
online no dia 26 de outubro e você pode se inscrever como ouvinte ou
submeter seu resumo na modalidade de apresentação de trabalhos!
 
Confira as atividades já confirmadas no site do evento.

Estão abertas as inscrições para o curso online Planejamento das Ações de
Desenvolvimento com base em Competências.
 
O curso é ofertado pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) em
parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e tem
como público-alvo servidores que trabalham com Desenvolvimento e/ou
Capacitação dentro da área de Gestão de Pessoas. Os encontros ocorrerão
entre os dias 20 e 24 de setembro, das 14h às 18h.
 
Saiba mais e inscreva-se até 10/09!

Mais uma atividade de capacitação com vagas destinadas para servidores
da UFF. O curso Processo Administrativo Disciplinar - PAD tem 30h e será
realizado entre 01 e 22 de setembro de forma remota, através do Google
Meets. Os encontros síncronos terão 3h de duração cada, conforme
metodologia definida no plano de curso.
 
Os encontros ocorrerão às segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h.
 
Inscreva-se até o dia 29/08/2021 pelo formulário! Clique aqui para acessar.

Boletim Unitevê - Retorno Parcial Curso de Odontologia
 
Acessibilidade para todos na Faculdade de Direito
 
“Origens do republicanismo moderno” ganha nova edição pela Eduff
 
UFF contempla mais de dois mil alunos com o Apoio Emergencial para
Acesso à Internet

Veja todos os informes
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Fórum de Libras: Os estudos da LIBRAS na perspectiva da análise da
conversa: o que se faz
Dia 19/08, às 19h - Pelo canal do Youtube do Projeto de extensão: Libras em
saúde
 
Podcast - OSN 60 anos, a nossa orquestra! - Espisódio 6
Dia 20/08, às 10h - No Youtube, Spotify, Google Podcast e Deezer da OSN
UFF
 
O Concept Study na Formação do professor: (re)significação de
conceitos matemáticos e prática docente
Dia 20/08, às 16h - No canal no Youtube do Programa Dá Licença
 
Curso de Extensão "Pensando o Brasil: Bases Teóricas para a Análise
da Miséria Brasileira"
Até 19/11, às 15h - No canal Grupo de Estudos Marxistas da UFF - Rio das
Ostras

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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