
O Programa de Qualificação Institucional é mais uma
oportunidade para você, servidor!

 
Já parou para pensar na quantidade de projetos e ações
institucionais que proporcionam o seu crescimento profissional,
pessoal e intelectual? O Auxílio Qualificação(PQUFF) e o 
Apoio a Iniciativas de Capacitação (AIC) são alguns dos exemplos
e o recente Programa de Qualificação Institucional (PQI) é mais
uma iniciativa da UFF neste sentido. 

  
Trata-se de uma ação conjunta da PROGEPE, através da 
Escola de Governança em Gestão Pública (EGGP), e da PROPPI,
com o objetivo de apoiar financeiramente os programas de pós-
graduação stricto sensu da universidade, que disponibilizarem

vagas adicionais para servidores, inclusive os que estão em estágio probatório, nos seus editais
de ingresso para cursos de mestrado e/ou doutorado. O PQI é fruto de uma sugestão dos próprios
colaboradores da UFF após observarem experiências semelhantes e bem-sucedidas em outras
instituições. 

  
O técnico-administrativo e docente que tiver interesse em concorrer às vagas disponíveis nos
programas de pós-graduação pelo PQI deverão procurar a coordenação do curso de seu interesse
(e que esteja na lista do Programa, divulgada no fim desta matéria) ou acompanhar os editais de
seleção do seu interesse que tenham vagas. Deverá também assinar um 
termo contendo direitos e obrigações, inclusive o compromisso de exercer suas atividades na UFF
durante o mesmo período em que esteve vinculado ao curso de mestrado ou doutorado. É preciso
ainda a concordância da chefia e da direção da unidade onde o servidor estiver lotado e, claro, é
necessário passar por todos os trâmites do processo seletivo de cada programa de pós-
graduação. 

  
Outro aspecto essencial é que, caso convidado pela EGGP, o servidor se compromete a elaborar
e/ou executar ações de capacitação e desenvolvimento (cursos, publicações, pesquisas, eventos,
projetos etc.) sob supervisão da Escola. 

  
Como vocês podem ver, as vantagens do PQI são inúmeras. Os próprios programas de pós-
graduação, além de receberem repasses orçamentários, estarão contribuindo com a qualificação
dos servidores que compõem o quadro ativo permanente da universidade. Essa é uma forma de a
UFF estimular cada vez mais a pesquisa, a produção e a circulação de conhecimento pelos
próprios servidores.

  
Confira a lista com os programas de pós-graduação que irão ofertar vagas através do PQI nos
seus editais de seleção. Veja também Portaria 60.968, que instituiu o PQI na UFF.

  
Dúvidas e sugestões podem ser feitas pelo e-mail eggp.progepe@id.uff.br ou pelo telefone: 21
2629 5316.

 

http://www.uff.br/?q=processo/auxilio-qualificacao-pquff
http://www.uff.br/node/11666#main
http://www.uff.br/?q=setor/pro-reitoria-de-gestao-de-pessoas
http://www.uff.br/?q=setor/escola-de-governanca-em-gestao-publica-eggp
http://www.uff.br/?q=setor/pro-reitoria-de-pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao
http://www.uff.br/sites/default/files/informes/anexo_iv_-_termo_de_compromisso.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/informes/anexo_iii_-_carta_de_anuencia.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-noticias/pqi_-_vagas_para_servidores_uff.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2018/06/096-18.pdf


Confira a notícia destaque no site da UFF!
 

 

Pesquisa de mestranda da UFF revela o caráter democrático do Museu Nacional
 

 

Vem aí a Semana do Servidor! Várias atividades pensadas especialmente para você. De 29/10 a

01/11. Confira!
 

Vamos falar sobre boas práticas no serviço público? Não perca a palestra de Giovanna Victer no

dia 01/11 às 10h.
 

O edital para ingresso de alunos no Colégio Universitário Geraldo

Reis (COLUNI/UFF) para o ano letivo de 2019 já foi divulgado e o

período de inscrição vai até amanhã, dia 26 de outubro! São poucas

vagas para o sorteio! Acesse aqui o edital!

 

Espetáculo infantil: A Gruta da Garganta (com tradução para LIBRAS)
03 e 04 de novembro | às 11h e às 16h

 

Por uma Frente Ampla em Defesa da Democracia
 

Projeto "Silhuetas em Ação" traz arte e sustentabilidade para a Agenda Acadêmica
 

PROEX - RAD/2018 - Ações de Extensão cadastradas no SIGProj até 31/10/2018
 

PROEX divulga resultado do XVI Prêmio Josué de Castro de Extensão
 

Edital de contratação de Professor Visitante 2018
 

Relação dos contemplados com a premiação do Servidor Emérito UFF 2018

 

Acesse aqui estes e outros informativos

Concebido pela companhia hispano-brasileira La Casa Incierta, 

o espetáculo "A Gruta da Garganta" é uma obra lírica, destinada ao

público de crianças entre zero e cinco anos. A peça aborda o

surgimento da linguagem humana. A montagem leva o espectador

a uma aventura no interior do corpo humano para abordar, de

http://www.uff.br/?q=noticias/24-10-2018/pesquisa-de-mestranda-da-uff-revela-o-carater-democratico-do-museu-nacional
http://www.uff.br/?q=events/semana-do-servidor
http://www.uff.br/?q=events/palestra-boas-praticas-no-servico-publico-com-giovana-victer-da-seplag-dia-111
http://www.coluni.uff.br/edital-no-0012018-para-ingresso-em-2019
http://uff.br/?q=informativos
http://lacasaincierta.com/por/creation/a-gruta-da-garganta/


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: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense
 

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

maneira poética e onírica, o princípio da voz e do som. Essa

trajetória, desde os primeiros balbucios até o domínio da

comunicação verbal, é apresentada tal qual uma ópera, com canto

e música. 

 

"O espetáculo evoca a dificuldade do ser humano de viver isolado

e nossa necessidade por comunicação. E as pessoas têm, desde

que nascem, as ferramentas para criar relacionamentos e para ter o entendimento da

comunicação", explica Carlos Laredo, diretor da peça.
 

 

Após a segunda sessão do primeiro dia de apresentações (3 de novembro, sábado, às 17h) a

companhia organizará uma palestra sobre processo criativo e a arte e a primeira infância, também

com entrada franca ao público, no Centro de Artes UFF.

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/

