
No próximo mês, a UFF comemora um ano de implantação do

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e, a cada semana, novos

processos entram nesta plataforma. Mas você já parou para pensar

como tudo isso está impactando no cotidiano da instituição?

 

Transparência, agilidade e economia foram as principais palavras que ouvimos nestes últimos

meses de mudança e de adequação às novas práticas da administração moderna. Embora alguns

processos ainda sejam tramitados fisicamente, os primeiros passos em direção à informatização

da universidade sugerem um retorno positivo, especialmente, em relação ao consumo

sustentável. 

 

Compartilhar com vocês o sucesso inicial deste longo projeto é essencial para termos ideia do

quanto a UFF está se transformando a partir de um trabalho que envolve muitas mãos, inclusive a

sua. Então, fique de olho nesses números, que correspondem ao levantamento de dados até o

período de junho de 2018. 

 

26.857 é o número de folhas
economizadas

309 é o número de usuários
capacitados no uso do sistema

888 dias corresponde à média de
economia de tempo

3.704 é o número total de processos
abertos no SEI

Sei-UFF: Qual o balanço de um ano de implantação do sistema na
universidade?



18 é o número de tipos de processo habilitados no SEI (agora já são 35)

 

Os primeiros resultados relativos à implantação do sistema já mostram que o seu trabalho e de

uma universidade inteira está dando certo. Ou seja, sem a sua colaboração, o seu empenho e a

sua confiança nada disso seria possível. Lembrando que para tudo isso ocorrer é fundamental a

capacitação de todos os servidores da universidade. A EGGP é responsável pela oferta de cursos

que acompanham o cronograma definido pela Comissão de Implantação e são destinados aos

servidores que trabalham nas áreas que são responsáveis pela análise e decisão dos processos.

 

Contamos com você, todos os dias, no avanço e na consolidação deste projeto. Dúvidas sobre o

sistema ou sobre a abertura de processos, acesse a página: http://www.uff.br/sei. Ligue também

para a Central de Atendimento: ramal 2000

Confira as notícias que são destaques no site da UFF!
 

UFF inaugura Instituto Confúcio em Niterói e estreita os laços com a China

 

UFF amplia e moderniza espaço voltado para a saúde integral do servidor

Hoje, às 14h, começa o 1º Simpósio de Produção Cultural do Campus de Rio das Ostras. Prestige

o evento que vai até amanhã, 31/08. 

Já se inscreveu no II Simpósio de Saúde Coletiva? O evento acontece nos dias 05 e 06 de

setembro, no Campus do Gragoatá. Saiba mais!

6º Colóquio de Cinema e Arte da América Latina começa dia 03 de setembro na UFF. Confira a

programação!

EGGP oferece curso de capacitação em Direito Administrativo, inscrições estão abertas até o dia

03/09

Conselhos Superiores: Pauta do CUV de 29/08/2018

Promoção 'Mente sã em corpo são' dá 50% de desconto em livros da Eduff

Alunos do curso de Economia da UFF/Campos conquistam as três primeiras colocações no

Prêmio de Monografia Celso Furtado

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/27-08-2018/uff-inaugura-instituto-confucio-em-niteroi-e-estreita-os-lacos-com-china
http://www.uff.br/?q=noticias/29-08-2018/uff-amplia-e-moderniza-espaco-voltado-para-saude-integral-do-servidor
http://www.uff.br/?q=events/campus-uff-de-rio-das-ostras-promove-o-1o-simposio-de-producao-cultural
http://www.uff.br/?q=events/abertas-inscricoes-para-o-ii-simposio-de-saude-coletiva
http://www.uff.br/?q=events/6o-coloquio-de-cinema-e-arte-da-america-latina-comeca-dia-03-de-setembro-na-uff
http://uff.br/?q=informativos


Fique ligado! Servidor da UFF pode solicitar assistência pré-escolar

caso tenha filhos ou dependentes com até 05 anos de idade, ou com

idade mental equivalente. Saiba mais em: 

http://www.uff.br/?q=servico/assistencia-pre-escolar

Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo
01 e 02 de setembro | sábado, às 20h e domingo, às 19h

A comédia romântica 'Precisamos falar de amor sem dizer eu te

amo' traz a temática do amor em tempos virtuais. A história é de

dois jovens viúvos que, cansados da solidão, decidem se aventurar

e conhecer pessoas utilizando um aplicativo virtual para promover

encontros. Bento (interpretado por Bruno Lopes) e Pilar (por

Priscila Fantin), completos opostos, sentem uma inesperada

ligação a partir do encontro casual e virtual, que pode provocar

mudanças significativas em suas vidas.

 

Bento divide seu tempo entre a criação da filha de cinco anos e a

tentativa de uma carreira na internet. Pilar é uma jovem excêntrica, que trabalha como guarda de

trânsito, e está decidida a reiniciar sua vida amorosa após um período de isolamento social. Caso

parecido com o de Bento que, após anos sozinho colecionando desilusões amorosas, acessa o tal

aplicativo de encontros. A partir daí, uma nova chance para o amor surge, mas com esses dois

nada é tão simples assim.

 

Ingressos - R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

Capacidade: 344 lugares | Duração: 70 minutos | Recomendação etária: 12 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: 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
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