
Relatório de Gestão: conheça o objetivo e a importância para a UFF

Você já deve ter ouvido falar no Relatório de Gestão, já

que anualmente solicita-se o seu preenchimento. Mas qual é a sua

relevância no contexto da UFF? 

 

O objetivo deste documento é sistematizar todas as

ações, atividades e programas colocados em prática na

universidade, no período de um ano, com o intuito de prestar

contas à sociedade e aos órgãos de controle. Além disso, as

unidades que apresentam um bom relatório minimizam as chances de responder a auditorias. 

 

Na UFF, a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) é a responsável por consolidar as principais

informações sobre a atuação da universidade nas suas diferentes áreas e apresentá-las ao

Tribunal de Contas da União.

 

Você, gestor administrativo, tem uma grande responsabilidade nesse processo. Encaminhe até o

dia 22 de janeiro, junto com a sua equipe, as informações pertinentes a sua área. Preencha os

dados corretamente e contribua para a disseminação da cultura da transparência. Esse é o nosso

dever! 

 

Demais dúvidas ou caso ainda não tenha recebido a planilha para preenchimento referente ao seu

setor, entre em contato com a PROPLAN pelo telefone 2629-5177 / 5178 / 5203. 

 



Vamos falar sobre ética?  Dia 22/11 acontece o I Simpósio de Ética em Pesquisa, em Friburgo.

Profissionais da área de saúde e computação, dia 27/11 tem o 

Hackaton: Desafios em Ciências Cardiovasculares!

Participe do I Simpósio sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento Humano, dias 27 e 28/11.

É hoje! Às 14h ocorre a audiência públicasobre "Propriedade e uso do solo do Morro do

Gragoatá".

Hoje, às 20h, o Centro de Artes UFF dá início à primeira edição de

seu mais novo projeto: Música Livre! Uma vez por mês, sempre

numa quinta-feira, artistas do cenário musical de Niterói estarão se

apresentando no palco do Teatro da UFF!

 

Nesta primeira edição, Lucas Felix fará o show de abertura, e a apresentação principal será a 

Banda Gragoatá. 

 

Técnico-Administrativos são chamados para participar da Avaliação Institucional da UFF

Inscrições até 17/11 - Edital Coletânea Educação para o Engajamento Social e Responsabilidade

Social

Lançamento da Revista Novos Talentos edição outubro/17

Comunicado PROEX / RAD

Acesse esses e outros informes aqui!

Show - Banda Gragoatá e cantor Lucas Felix
Dia 16 de novembro | 20h

http://www.uff.br/?q=events/friburgo-realiza-i-simposio-de-etica-em-pesquisa
http://www.uff.br/?q=events/hackathon-desafios-em-ciencias-cardiovasculares
http://www.uff.br/?q=events/i-simposio-sobre-deficiencia-intelectual-e-desenvolvimento-humano
http://www.uff.br/?q=events/audiencia-publica-propriedade-e-uso-do-solo-do-morro-do-gragoata
https://www.youtube.com/watch?v=sNhnUNqJmAQ
https://www.youtube.com/watch?v=JJzqAqdW3WI
http://www.uff.br/?q=informativos


Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Classificação: livre

Fonte: O Globo | Centro de Artes da UFF lança projeto para apresentar novos artistas

Fonte: O Globo | Debate na UFF discute gênero com pastor pró-direitos humanos

Fonte: Agencia Brasil | UFF desenvolve sistema para diagnóstico médico a distância

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

                

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/centro-de-artes-da-uff-lanca-projeto-para-apresentar-novos-artistas-22057331
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/debate-na-uff-discute-genero-com-pastor-pro-direitos-humanos-22057235
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/pesquisadores-da-uff-desenvolvem-sistema-para-diagnostico-medico-distancia
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/

