
Semana do Servidor 2021: participe
das atividades
 

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro,
teremos pelo segundo ano consecutivo a tradicional Semana do Servidor em
versão on-line e com atividades remotas. A distância física é apenas um
detalhe frente às ações propostas pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas,
que englobam apresentações artísticas dos servidores e palestras com
temas de alto interesse dos técnicos administrativos e docentes.
 
Chegou o momento de você conhecer melhor os seus pares de trabalho,
descontrair e ainda se informar sobre assuntos que impactam o seu dia a
dia, por meio da apresentação de especialistas de diferentes áreas de
gestão de pessoas. Programe-se e participe!
 

25 de outubro: Show de Talentos dos Servidores
 
Para começar a semana com muita arte e animação, na próxima segunda-
feira os servidores vão demonstrar suas habilidades nas áreas de música,
dança, atuação ou poesia na nossa IV Mostra de Talentos! Essa é a
oportunidade perfeita para prestigiar os seus colegas servidores através dos
vídeos compartilhados no Instagram e Facebook da Progepe UFF. Aqui vai
um spoiler: teremos música, duas modalidades de dança e até tecido
acrobático!
 
26 de outubro: Seminário Científico dos Servidores da UFF
 
O evento será realizado todo de forma on-line, com o tema “Universidade
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Pública, Inovação e Sociedade”, e contará com duas palestras na parte da
manhã: “Desinformação e Infodemia” e “O atendimento psicológico on-line e
as novas formas de acesso e cuidado aos servidores”. Já a parte da tarde
está reservada para as apresentações de trabalhos, visando dar visibilidade
ao conhecimento técnico-científico e às experiências profissionais e sociais
produzidas pelos servidores. Clique aqui para saber mais e se inscreva
como ouvinte!
 
27 de outubro: Live sobre Acumulação de Cargos, às 11h
 
Chegou a hora de você tirar todas as suas dúvidas sobre o regime de
Dedicação Exclusiva: possibilidades, permissões e vedações. Essa questão,
vinculada à temática da Acumulação de Cargos, será debatida em uma Live
transmitida pelo canal do YouTube da Progepe. O evento contará com a
presença do Corregedor-Geral da União, Gilberto Waller Júnior, e servidores
da Gerência de Procedimentos Disciplinares da UFF.
 
28 de outubro: homenagem aos servidores.
 
Fique de olho no seu e-mail e nos canais de comunicação oficiais da
Progepe!
 
29 de outubro: Live sobre o SouGov, às 11h
 
Por fim, teremos a Live Tira-dúvidas SouGov, que será transmitida às 11h,
também pelo canal do YouTube da Progepe. Nela, representantes do
Departamento de Administração de Pessoal e da Coordenação de Atenção
Integral à Saúde e Qualidade de Vida vão explicar quais serviços e
funcionalidades estão sendo utilizadas ou não pela UFF, além de esclarecer
algumas dúvidas gerais sobre o acesso e o funcionamento dessa nova
plataforma do Governo Federal.
 
E para encerrar a semana de atividades, será anunciada nas redes sociais
da Progepe a foto vencedora do Concurso de Fotografia dos Servidores:
“Autodescobertas de isolamento social”, no qual os participantes mandaram
registros dos seus hobbies, momentos de lazer ou de autoconhecimento. As
demais fotos também serão compartilhadas na parte da tarde!
 

Atenção, servidor(a) que está na UFF há menos de 3 anos ou foi
redistribuído (a) a partir de março/2020!!

 
Não perca o 2º Encontro de Servidores Técnico-Administrativos em Estágio
Probatório da UFF! Neste ano, o evento será realizado de forma online, via
Google Meet, entre os dias 09 e 12/11. Fique atento, pois as vagas são
limitadas e as inscrições vão até dia 04/11! Acesse aqui os formulários de
acordo com os dias de programação: https://bit.ly/3G0OC05
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Você já respondeu a pesquisa sobre as relações de liderança no trabalho,
coordenada pelo nosso colega Mario Jorge Di Renna? Agora o prazo final é
dia 15 de novembro.
 
Mario integra o Programa de Pós-Graduação em Administração da UFF e
conta com o apoio dos servidores técnico-administrativos da Universidade
para um melhor resultado nos seus estudos sobre o tema. A sua
participação é totalmente anônima. Acesse já: https://bit.ly/3bbGeNf 

Inscrições abertas para o curso de capacitação online “Práticas inclusivas
de atendimento ao público e experiências em acessibilidade na sala de
aula do ensino superior”, promovido pela Comissão UFF Acessível em
parceria com a EGGP/Progepe. A iniciativa é voltada para para servidores
da UFF e será realizado no período de 09/11 a 14/12, com aulas síncronas
às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h30; e mais uma parcela de aulas
assíncronas. Serão oferecidas 30 vagas e carga total é de 20h.
 
Inscreva-se até o dia 02/11 pelo formulário: https://bit.ly/2Zdz20m

Dando continuidade à apresentação do trabalho de Gestão de Riscos da
Universidade e as etapas que o compõem, hoje abordaremos a fase de
tratamento do risco. Já compartilhamos aqui conteúdos específicos de
outras fases, como identificação, análise e avaliação do risco inerente a um
determinado processo mapeado pela unidade. Essas etapas anteriores são
fundamentais para pensar no tratamento de cada evento que possa
prejudicar o cumprimento dos objetivos da sua área.
 
Tratar o risco é propor soluções. Vamos a um exemplo: ao mapear o
processo do auxílio- transporte dos servidores foi identificado como
problema o pagamento indevido em virtude de documentação inadequada.
Logo, a fonte do risco é a deficiência no sistema operacional de
reconhecimento do documento. Com base nessa informação, soluções
(tratamentos) podem ser apresentadas, a saber: 1) Remover a fonte de
risco (sistema deficiente); 2) Evitar o risco (decisão de não iniciar ou
descontinuar a atividade que dá origem ao risco; ou seja, não conceder mais
o auxílio-transporte); 3) Tratar as causas = ação preventiva (estabelecer
mais controle: orientar formalmente os solicitantes quanto à atenção no
preenchimento dos dados no sistema e ao comprovante que deve ser
anexado; realizar dupla checagem da documentação anexada no sistema); -
4) Tratar as consequências = ação corretiva (diminuir o efeito do
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pagamento indevido: pedir restituição do valor pago indevidamente); 5)
Transferir o risco = terceirização do serviço
 
Saiba mais sobre gerenciamento de riscos clicando neste link e fique de olho
nos próximos materiais: https://bit.ly/3nbI5am 

Divulgação do resultado parcial - Chamada FOPESQ 2021
 
Projeto de divulgação científica da UFF é selecionado em chamada pública
da SBFTE
 
UFF Inaugura Laboratório de Fabricação Digital do HUAP - Health, Science
& Education Lab HUAP nesta Segunda-Feira
 
PROEX divulga o lançamento oficial da Revista Universidade & Sociedade
 
Desligamento de energia programado na UFF
 
UFF realiza Leilão de Veículos Inservíveis

Veja todos os informes

11º Fórum de Licenciaturas das UFF - Políticas de Formação e
Docência: debate e resistências
Dia 27/10, das 14h às 16h, com transmissão pelo Youtube da Unitevê
 
Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão -
CEPEx d
Dia 27/10, às 16h, com transmissão pelo Youtube da Unitevê

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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