
1 ano de trabalho remoto: servidores
contam as suas experiências ao longo
do período
Um ano já se passou e o trabalho remoto continua sendo uma realidade
para grande parte  dos servidores da UFF e para muitos outros brasileiros.
No início do ano passado, fomos surpreendidos com as notícias sobre a
pandemia e nos vimos obrigados a alterar as nossas rotinas para o nosso
bem-estar e segurança. O que dizer sobre esse longo período afastado das
atividades presenciais e sem o contato físico com os colegas? Quatro
servidores da Universidade aceitaram o nosso convite de compartilhar um
pouco das vivências, apontando os pontos positivos e negativos desta
experiência, os desafios impostos e as oportunidades de novas descobertas
que ressignificaram, sobretudo, as suas relações com o trabalho. Confira os
relatos abaixo.

Adriana Barbosa - Coordenadora de Comunicação Institucional da SCS
 
Estamos há mais de um ano com nossas vidas em suspenso. Essa
pandemia nos pegou de uma forma arrebatadora, mexendo de repente com
nossa rotina, com a nossa saúde física e emocional, com as nossas
certezas, nossas relações familiares, sociais e com nossas rotinas de
trabalho.
 
No meu caso, como servidora da SCS, tenho trabalhado de maneira remota
 desde março de 2020. Um longo período de muita adaptação,
aprendizados, tentativas, acertos e erros, para conseguir me adequar a essa



nova realidade que é trabalhar em equipe, longe de toda a equipe. Para
fazer dar certo esse formato, que nos foi imposto de um momento para o
outro, tenho certeza, que isso só está sendo possível, graças ao espírito de
equipe e a garra de todos nós, que não "soltamos as mãos", mesmo que
virtualmente.
 
Acredito que não está sendo fácil para ninguém, estamos todos
amedrontados e inseguros. E no meu caso particular, tive a perda do meu
pai ano passado para a Covid-19, o que me abalou profundamente. Porém,
faço questão de dizer que o trabalho remoto me salvou, me fez pensar,
planejar e ter outros objetivos, me ajudou a tirar o foco da minha tristeza e
me movimentar, quando muitas vezes, queria mesmo era chorar.  
 
Em meio a tantas notícias tristes, quero dizer que também tivemos inúmeras
conquistas nesse período, nosso trabalho tem evoluído muito bem. E isso
me trouxe segurança, na certeza que estamos agindo com responsabilidade
e dedicação e assim, colhendo bons frutos. Além disso, acho fundamental
destacar que nossa universidade, mesmo com tantos desafios impostos, não
parou um só minuto, encarando de frente todos os obstáculos nesses
tempos tão difíceis que nossa sociedade está vivendo e isso me enche de
orgulho.
 
No mais, peço a Deus todos os dias que estejamos logo vacinados, para que
possamos ter nossas vidas de volta, numa UFF pulsante, repleta de alunos e
servidores (professores e técnicos) circulando e interagindo fisicamente e de
portas abertas para toda a sociedade. Talvez num modelo, um novo normal?
Que assim seja.

Giovani Carlo Veríssimo da Costa - professor do Instituto de Saúde da
unidade de Nova Friburgo
 
Na minha opinião, a pandemia de COVID-19 tem permanentemente
acarretado significativas mudanças em nossa vida pessoal e profissional. A
rápida tentativa de adaptação à nova realidade estruturalmente deficiente,
atualização profissional emergencial em novas tecnologias da educação,
percepção do docente das necessidades do discente realizada à distância,
acolhimento, compreensão da realidade dos alunos, e tantos outros fatores
têm se tornado a tônica de nosso trabalho durante a pandemia e podem ser
destacados como os pontos positivos nesse momento tão difícil.
 
A percepção de diferentes necessidades, não só de caráter individual, mas
também coletivas a respeito do processo de ensino-aprendizagem
universitário que, de fato, alcança os mais diferentes seguimentos da
sociedade representados pela heterogeneidade psicossocial dos alunos, tem
demonstrado que o distanciamento social e a pressão pela aplicação
emergencial da atividade remota revelaram a importância do acesso à
internet para fins educativos para os discentes e da necessidade de
desenvolvimento e utilização de plataformas virtuais de aprendizado, até
então, não difundidas de maneira mais ampla nas práticas do ensino público
universitário. Esses mesmos aspectos têm revelado, sem sombra de dúvida,



que o ensino híbrido passará a fazer parte de forma definitiva da realidade
da educação pública no ensino superior.
 
Vale ressaltar, que nesse mesmo contexto também como ponto positivo, a
universidade teve que se tornar ainda mais acolhedora para enfrentar tais
problemas, visto que muitos estudantes enfrentam dificuldades com
habilidades de aprendizagem autodirigida, com questões relacionadas ao
gerenciamento de seu tempo disponível e automotivação para aprender.
Tudo isso tem representado e continuará representando um universo de
desafios que teremos que superar ao longo dessa jornada.

Isabella Cristo - Gerente Operacional de Produção Cultural e
Comunicação do Centro de Artes.

O trabalho do Centro de Artes UFF foi totalmente reformulado durante este
período de trabalho remoto, especialmente para a Comunicação. Muitos
foram os desafios encontrados pela Gerência e pela equipe ao longo deste
último ano, o principal deles foi justamente a distância e a mudança no perfil
do público, que agora é totalmente virtual. 

As redes sociais, que antes serviam exclusivamente como ferramentas de
divulgação dos eventos ganharam vida própria, com a criação de uma
intensa programação de conteúdo pensado e produzido para atrair e manter
este público engajado. Tudo isso refletiu principalmente no volume e na
carga horária de trabalho, que durante a atividade remota tem sido
 notoriamente maior. 

A distância do público, dos colegas, o excesso de tempo on-line e o grande
volume de atividades impactaram intensamente na nossa rotina na
Comunicação do Centro de Artes. Por outro lado, tivemos a oportunidade de
descobrir novas formas de interagir com o nosso público, conhecendo
melhor seus gostos, preferências e acessando que tipo de conteúdo cultural
ele de fato quer consumir. O momento é difícil, mas felizmente temos
conseguido manter a esperança.

Fernando Mendes - Assistente em Administração do Departamento de
Engenharia de Telecomunicações

Com o surgimento da pandemia e a modificação do trabalho presencial em
remoto na UFF, de forma análoga aos demais colegas, passei a vivenciar
uma outra dinâmica, procurando, então, me adaptar à mudança brusca de
rotina. Inicialmente, imaginei que a nova realidade duraria no máximo um ou
dois meses. Entretanto, com o passar dos dias, percebendo a gravidade da
situação médico-sanitária, concluí que ela perduraria por muito mais tempo.
Com relação aos aspectos negativos da atividade remota, o primeiro foi a
necessidade de ter que organizar, às pressas, uma infraestrutura
minimamente adequada ao trabalho residencial, o que me levou a
providenciar mesa e cadeira mais ergonômicas, computador e acesso
estável à Internet. Outro traduziu-se pela necessidade de precisar conviver
com o barulho diário de marteladas e poeira, pois moro em apartamento e



um vizinho resolveu fazer uma reforma completa no seu imóvel! Mas o
aspecto negativo que mais me incomodou foi, sem dúvida, a perda do
convívio diário presencial com os colegas de trabalho, algo que nenhum
aplicativo de comunicação consegue substituir em sua integralidade.

Já entre os aspectos positivos, de imediato deixei de gastar de 3 a 4 horas
diárias, de segunda a sexta-feira, no trânsito caótico, em estressantes
deslocamentos da minha residência para a UFF e vice-versa, pois sempre
morei na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, ganhei mais qualidade de
vida, pois passei a fazer pelo menos uma hora de atividades físicas
diariamente. Além disso, pude realizar algo absolutamente inimaginável para
mim : almoçar em casa, preparando pratos mais saudáveis. Por fim, termino
lembrando que devemos ter em mente o fato inexorável de que, um dia, a
pandemia irá terminar e tudo tenderá a voltar novamente ao que sempre foi.
Ou não?

Contribua com Pesquisa sobre habitação e Covid-19, desenvolvida por
Sharon Dias, doutoranda em Geografia pela UFF. A sua participação é de
extrema relevância para o estudo devido ao interesse da pesquisadora na
perspectiva sobre direitos à moradia, desenvolvimento de políticas e
questões de saúde pública. Seja você o proprietário de uma casa ou não,
tendo sido infectado pela Covid-19 ou não, e se você tem pelo menos 19
anos e reside no Brasil, compartilhe a sua experiência!
 
Clique aqui e responda a pesquisa.
 
Saiba mais sobre o projeto no site www.habitacaocovidbrasil.com/ 

http://uff.br/?q=noticias/05-04-2021/uff-aplica-testes-de-pcr-para-deteccao-de-covid-19-na-comunidade-academica
https://habitacaocovidbrasil.com/responda-o-questionario/
http://www.habitacaocovidbrasil.com/


*ALERTA SEGURANÇA*  Proteja os seus dados pessoais quando for
acesse o Sigepe, o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal!
Fique atento a essas duas recomendações:

O Sigepe não solicita atualização de dados cadastrais via e-mail,
mensagens de celular (SMS) ou ligação telefônica, nem autoriza
empresas ou terceiros a realizarem contato em seu nome. 
Além disso, o Sigepe nunca solicita senhas de banco ou números de
cartão de crédito. Fique atento!

Mais uma conquista incrível para a nossa Universidade e que deve ser
comemorada! O Ministério da Educação liberou 70 novas vagas para a UFF
ampliar o seu corpo docente, maior número entre as Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES).
 
Essa será a maior expansão do quadro docente da instituição em quase dez
anos e será muito importante para reduzir assimetrias e a escassez de
docentes nos departamentos. Os novos códigos de vagas só poderão ser
preenchidos a partir de 2022, de acordo com a Lei Complementar nº. 173 de
27 de maio de 2020. Além disso, outras nove vagas, que poderão ser
preenchidas já em 2021, foram identificadas a partir de um processo interno
realizado pela Coordenação de Pessoal Docente (CPD/Progepe).
 
Em um momento de tantas dificuldades, a ampliação das vagas docentes
representa uma conquista poderosa da comunidade acadêmica da UFF para
a consolidação dos compromissos históricos de expansão e de capilarização
da sua presença por todo o estado do Rio de Janeiro.
 
Leia a nota completa no site institucional.

Servidores, atenção para essa dica de especialização! Princípios da
Educação On-line é o novo curso da UFF, oferecido pela EGGP/Progepe e
ministrado pelo Prof. Mariano Pimentel.
 
O curso será realizado de forma remota por meio da plataforma Moodle, com
encontros síncronos realizados pelo Zoom. As inscrições vão até dia 30 de
abril. O foco são docentes em efetivo exercício na UFF e a técnico-
administrativos da instituição que exercem atividades de apoio pedagógico.
 
Período de realização: 10/05 a 16/06/2021, com aulas às segundas, quartas
e sextas, das 14h às 15h30, totalizando 24h de duração. Clique aqui para
realizar o seu cadastro e obter mais informações sobre o plano e o
regulamento do curso.

https://bit.ly/3gnM7uw
https://bit.ly/3goap7I


Docentes: aberta chamada para disciplinas para o Programa de Mobilidade
Virtual Destino Brasil
 
UFF regulamenta o TáxiGov, novo sistema de transporte de servidores
 
Phishing: atenção às falsas mensagens de reativação de conta

CNPq anuncia inclusão do campo licença-maternidade no Currículo Lattes
 
Servidor ativo, aposentado ou pensionista: crie já sua conta gov.br para
acessar a nova plataforma de serviços de gestão de pessoas do Governo
Federal
 
Eduff lança e-books para download gratuito

Veja todos os informes

GT Mulheres na Ciência debate "Violências invisíveis: Assédio?"
Dia 26/04, às 17h30
 
Conversa sobre Literatura no Teatro
Dia 28/04, às 19h
 
Café com RH Virtual UFF Macaé - SOS Educação Financeira - O impacto
no excesso de consumo e endividamento na qualidade de vida.
Dia 29/04, às 16h30
 
Homenagem online ao Professor Sebastião 'Saponga' Firmo, do
Departamento de Matemática Aplicada
Dia 30/04, às 9h
 
IX Curso de Microbiologia e Parasitologia no Contexto Atual
De 03 a 14/05, com inscrições até 30/04
 
KIS21 - O maior evento de inovação na área de saúde da América
Latina
De 03 a 06/05, com inscrição prévia
 
Evento Ler o Mundo - Palestras Remotas do Primeiro Semestre
Até dia 28/06

http://www.uff.br/?q=informativos
https://www.youtube.com/watch?v=2skNxcAtLns
http://uff.br/?q=events/conversa-sobre-literatura-no-teatro
http://uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-uff-macae-sos-educacao-financeira-o-impacto-no-excesso-de-consumo-e
http://uff.br/?q=events/homenagem-online-ao-professor-sebastiao-saponga-firmo-do-departamento-de-matematica-aplicada
http://uff.br/?q=events/ix-curso-de-microbiologia-e-parasitologia-no-contexto-atual
http://uff.br/?q=events/kis21-o-maior-evento-de-inovacao-na-area-de-saude-da-america-latina
http://uff.br/?q=events/proex-divulga-o-evento-ler-o-mundo-palestras-remotas-do-primeiro-semestre


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/
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

