
A cada novo ano que se inicia é comum definirmos planos para

nossas vidas, seja no âmbito pessoal ou no trabalho. Em relação

ao desenvolvimento profissional, você, servidor, pode se beneficiar

com algumas iniciativas da UFF e, quem sabe, colocar nas metas

de 2019 a realização de um novo curso. Aliás, você sabia que é

possível solicitar afastamento para ingressar no mestrado ou

participar de intercâmbio acadêmico, por exemplo? 
 

 

Técnicos administrativos e docentes podem pedir o afastamento para realizar alguma atividade de

capacitação ou qualificação, dentro ou fora do país (decretos 91.800/85 e 1.387/95), com ou sem

ônus salarial, desde que a atividade contribua para o seu próprio desenvolvimento e o da

instituição, e que esteja também em comum acordo com a sua chefia imediata. Entre as

atividades possíveis destacam-se: mestrado, doutorado, pós-doutorado, cursos de

aperfeiçoamento e especialização, programas de intercâmbio acadêmico, científico ou

tecnológico, entre outros.

 

O processo, alguns deles já tramitados através da plataforma do SEI, deve ser solicitado pelos

próprios servidores, desde que respeitado alguns critérios, como o prazo máximo de permissão

para o afastamento de acordo com a finalidade do mesmo; o prazo de abertura do processo, ou

seja, 45 dias de antecedência para afastamentos de até 6 meses ou 90 dias para afastamentos

superiores a 6 meses; permanência no exercício das suas funções por um período igual ao do

afastamento concedido; entre outros requisitos.

 

Que tal começar 2019 com o pé direito e buscar o seu crescimento profissional? Aproveite todas

essas possibilidades e vá em frente! Para mais informações, leia a Portaria 561/2016: 

https://bit.ly/2MTGoM5. Veja aqui também o passo a passo e os requisitos para a abertura do

processo no SEI: http://www.uff.br/?q=material-de-apoio-sei 

 

Demais dúvidas, entre em contato com a Divisão de Afastamentos para Capacitação e

Qualificação: dacq.cpd.progepe@id.uff.br ou 2629-5108/5109. 

Você sabia que também existe a licença para capacitação? 

Essa é uma licença com a duração de até 3 meses, voltada para os servidores com 5 anos de

efetivo exercício. Saiba mais na Norma de Serviço nº 668, de 05/07/2018, e na 

Instrução de Serviço nº 002, de 27/07/2018. 
 

Saiba como solicitar afastamento para capacitação/qualificação
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D91800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1387.htm
https://bit.ly/2MTGoM5
http://www.uff.br/?q=material-de-apoio-sei
http://www.noticias.uff.br/bs/2018/07/123-18.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2018/08/137-18.pdf


Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
UFF assume protagonismo em ações de acessibilidade com 

o  Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão

Vamos falar sobre o racismo? Participe do ENUFF, dia 26/03 às 14h. Saiba mais aqui.

No dia 26//03 às 15h, tem UFF Debate Brasil com o tema "Mulheres e feminismo hoje".

Atenção bibliotecário, não perca o evento "Muito além dos livros", dia 27/03, às 13h. 

Veja a programação!

Temos também lançamento de livro novo na Livraria Icaraí, dia 28/03 às 18h.

Confira o "Manuscritos do Brasil"!

Prestigie a exposição das "Estrelas da UFF". Além das fotos das homenageadas, terá roda de

conversa sobre violência contra a mulher. Dia 28/03, das 9h às 16h. 
 

Acesse aqui todos os eventos

Venha participar dos encontros "Conversando sobre aposentadoria:

ações em grupos" do ano de 2019. Visando ser um espaço de

reflexão e preparação para aposentadoria destinada aos servidores

da Universidade, vamos discutir os aspectos sociais, psicológicos,

de saúde e legais referentes à aposentadoria. Saiba mais aqui!

Espetáculo: Amor não recomendado
26 e 27/03, às 20h

 

O espetáculo se forma a partir de quatro hipóteses sobre o amor,

que confrontam o sujeito contemporâneo com seus inconfessáveis

desejos de destruição, tanto de si mesmo quanto do objeto amado.

O IdUFF está de cara nova!

RAD 2019 foi aberto para preenchimento em 11/03/19 e será encerrado em 14/01/20

Eleição CPPD - Homologação das Chapas

Chamada de pulicação - Dossie Tematico -2020

Percentual de docentes doutores é de 24,1% na rede privada, 61,0% na rede pública e de 72,2%

nas universidades federais

Projeto Amor em cada Fio UFF supera expectativas e arrecada 546 mechas
 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/20-03-2019/uff-assume-protagonismo-em-acoes-de-acessibilidade-com-o-mestrado-profissional
http://www.uff.br/?q=noticias/20-03-2019/uff-assume-protagonismo-em-acoes-de-acessibilidade-com-o-mestrado-profissional
http://www.uff.br/?q=events/enuff-encontro-de-professores-negros-ativistas-e-militantes-antirracistas-da-uff
http://www.uff.br/?q=events/uff-debate-brasil-tem-o-tema-mulheres-e-feminismo-hoje
http://www.uff.br/?q=events/comemoracao-do-dia-do-bibliotecario-na-uff
http://www.uff.br/?q=events/livraria-icarai-recebe-lancamento-de-manuscritos-do-brasil
http://www.uff.br/?q=events/dia-internacional-da-mulher
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=events/conversando-sobre-aposentadoria-acoes-em-grupos-2019
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/amor-nao-recomendado/?fbclid=IwAR1jkhKbyYLuxsL--2nptxhBiULM5E1WwEZ76XcDn1j7OqGVqM7LJESPBA8
http://uff.br/?q=informativos


E também convoca personalidades marginais, artistas conturbados

e personagens clássicos, como Antonin Artaud, Nijinsky e Fedra,

para compor uma paisagem ótico-sonora que desafia o espectador

a pensar o que fazemos em nome do amor. A criação parte das

inquietações contidas no livro Banquete, de Platão, para questionar

sobre amor e desejo nos dias de hoje.

 

Teatro da UFF - Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói 
 

Ingressos - R$30 (inteira) e R$15 (meia)
 

Indicação etária - 16 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/

