
Cadastro biométrico, sistema de ponto eletrônico e

carga horária estão entre os assuntos mais

comentados nos últimos dias na UFF. Nesta edição,

vamos abordar algumas informações de interesse

dos técnicos administrativos, focar no papel das

chefias e ainda apresentar o sistema de ponto

eletrônico, que, inclusive, todos vocês já têm 

pleno acesso. Mas, afinal, o que muda no cotidiano

da universidade? 
 

 

Assim como acontece atualmente, a relação entre as chefias e seus colaboradores continua

sendo essencial. Ou seja, diferentes ações e atividades ao longo da sua semana de trabalho, cuja

carga horária é de 40h (exceto em casos respaldados por lei), dependem da prévia autorização do

seu chefe imediato, assim como o tempo do seu intervalo de almoço, que, por lei, é de 60 minutos

por dia, mas pode se estender até 3 horas, desde que não prejudique seu setor e você compense

posteriormente as horas a mais. Abaixo, destacamos outras situações para facilitar a

compreensão. 
 

 

Como ficam, por exemplo, as atividades externas e o trabalho em diferentes unidades,

dependendo do nível de mobilidade do servidor? Caso você tenha alguma reunião em outro

campus ou necessite realizar outra tarefa externa, é possível registrar o ponto nas máquinas

disponíveis nos demais campi da universidade, com posterior justificativa da sua chefia no sistema

eletrônico. O mesmo acontece em viagens a trabalho. Elas são plenamente possíveis a partir do

preenchimento de um boletim diário e/ou semanal que comprove a sua assiduidade e, tão logo,

seja aprovado pelo chefe imediato, que justificará a sua ausência do(s) dia(s) no sistema.
 

 

Algumas demandas específicas, como o afastamento para participação em congressos,

simpósios, cursos de curta e longa duração continuam da mesma forma, desde que solicitados

formalmente e autorizados para não haver prejuízo na sua carga horária semanal. Já os casos

fortuitos, como possíveis faltas por obstrução de vias e etc, caracterizam-se como faltas

justificadas e, cabe ao servidor, em acordo com o seu chefe, compensar as horas de ausência do

Afinal, o que muda no cotidiano da universidade com o Ponto Eletrônico?

https://app.uff.br/ponto


trabalho. O mesmo pode acontecer em ausências decorridas de algum mal-estar, como febre ou

dor de cabeça, sem a apresentação de um atestado médico. Aliás, em casos como esses, o

técnico administrativo só pode compensar até 2 horas por dia, não ultrapassando a carga horária

limite de 10 horas diárias, sem considerar o horário para o almoço. 
 

 

É claro que nem todas as ausências necessitam de compensação, como as consultas, os exames

médicos e demais procedimentos, desde que seja apresentado atestado de comparecimento ao

médico; tal como a participação em ações/eventos de interesse da instituição e outros direitos

concedidos por lei, como um dia para doação de sangue, casamento e falecimento de familiar.

Entendimento similar se aplica a situações adversas, como: se você esquecer o registro da sua

frequência em algum dos turnos de trabalho (entrada ou saída), o sistema automaticamente

entenderá como falta integral, mas a sua chefia poderá justificar a ausência no controle de ponto,

evitando assim uma possível falta.
 

 

Ressalta-se ainda que os eventuais saldos - positivos ou negativos - do mês poderão ser

visualizados no sistema de ponto e a compensação ou uso do saldo (somente em caso positivo)

deverão ocorrer com o aval do chefe dentro de um prazo específico e sem prejuízo para as

atividades do setor. Estes e outros esclarecimentos, como os deveres de todos os servidores,

independente do cargo que ocupam, encontram-se no FAQ disponibilizado pela Progepe.
 

 

Além disso, servidores podem tirar dúvidas na Central de Atendimento do Ponto, disponível por e-

mail em ponto.atendimento@id.uff.br (STI – questões sobre o sistema) e ponto.gestao@id.uff.br

(Progepe – questões sobre as normativas). Aproveite que a fase de teste do sistema será até o

dia 01 de agosto e tire todas as suas dúvidas.

Quer saber um pouco mais sobre a plataforma do ponto eletrônico?
Clique na imagem abaixo e assista o vídeo com algumas funcionalidades do sistema. 

Veja também o Manual de Utilização do Sistema de Ponto da UFF.
 

Carisma e autoridade do professor são temas de novo livro da Eduff

http://bit.ly/2LotcRj
http://www.uff.br/sites/default/files/manual_ponto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6ElvcNomnGE&feature=youtu.be


Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

Laboratório da UFF com o primeiro acelerador de partículas da América Latina

recebe conferência internacional
 

Última semana! Auxílio de até 3 mil reais para servidor estudante

(graduação e pós) via PQUFF. As inscrições para o Programa de

Qualificação da UFF já estão se encerrando. Você tem até o dia

28/07 para participar do processo seletivo e concorrer as bolsas

concedidas para os cursos de graduação e pós-graduação (Lato

Sensu e Stricto Sensu). O auxílio será no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, por um

período de até 10 meses, conforme critérios e vigência previstos no edital. Clique aqui para mais

informações.

Música: Festival Tudo Blues
De 25 a 27 de julho, às 20h, e 28 de julho, às 19h

O festival contará com quatro atrações:

VICTOR BIGLIONE TRIO: Victor Biglione vem com um show que

trata de uma época riquíssima culturalmente na Inglaterra,

principalmente no rock e no resgate britânico do blues, dos utópicos

Autor analisa infância e religiosidade no cinema na Espanha franquista

Tradução da riqueza verbal e estética de Euclides da Cunha em novo livro da Eduff

NEDIN-PROEX foi aprovado como Membro Observador Consultivo da CPLP -

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Professor da UFF tem estudo aprovado pela Bill e Melinda Gates Foundation

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 24/07/2019

Disponível Edital SEMEXT 2019

Mensagens maliciosas: tentativa de extorsão

Eduff esquece livros por Niterói

Curso Planejamento PDU- Plano de Desenvolvimento da Unidade. Inscrições até

amanhã (26/07)

UFF convida para I Seminário Científico de Servidores da UFF
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/24-07-2019/laboratorio-da-uff-com-o-primeiro-acelerador-de-particulas-da-america-latina
https://bit.ly/2Yc8OVz
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/festival-tudo-blues-2/
http://www.uff.br/?q=informativos


e criativos anos 1960.
 

JEFFERSON GONÇALVES E BANDA: Jefferson Gonçalves é uma

das principais referências dentro do cenário da gaita no Brasil e no

mundo. Com seu estilo inconfundível e original consolida, de vez,

sua competência e criatividade fazendo misturas autênticas, onde

estilos diferentes se unem para criar uma atmosfera tipicamente

brasileira.
 

SOULSHINE JAM BAND: a banda tem o objetivo de criar uma

autêntica jam session band, com improvisos, solos  e arranjos

próprios, algo novo que possa chegar de forma requintada ao

público, apresentando algumas composições próprias e homenageando grandes músicos e

bandas.
 

THE RAMBLIN’ BROTHERS: Com um repertório inteiramente dedicado ao The Allman Brothers

Band, Alexandre Barcelos (guitarra), Kleber Dias (guitarra e voz), Fabio Mesquita (baixo), Ricardo

Magoo (órgão) e Marco BZ (bateria), apresentarão grandes clássicos dessa banda histórica que

influenciou o trabalho de cada um.

 

Teatro da UFF
 

Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói - RJ
 

Preços para cada show: R$50,00 (inteira) / R$25,00 (meia entrada)
 

Preço do combo para os quatro shows: R$120,00 (valor único)
 

Indicação etária: 10 anos
 

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

                

http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

