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A Universidade Federal Fluminense fará a 

17ª titulação de Servidor Emérito em ou-

tubro de 2012. O programa foi idealizado 

pela relações-públicas da Superintendên-

cia de Comunicação Social Rutelena de 

Lacerda Simas, atualmente apo-

sentada. A UFF é pioneira na realiza-

ção dessa homenagem aos técnico-

administrativos, projeto que outras 

universidades elogiaram e tentam 

implementar no mesmo modelo.

O prêmio nasceu em 1994, durante 

a Jornada Professor Coelho e Sou-

za, que completa 50 anos em 2012, 

da Faculdade de Odontologia da 

UFF. No evento, Rutelena teve a 

ideia de homenagear o operador 

de som Zeferino Lamarão, funcionário 

que participava de todas as cerimônias 

promovidas pela universidade. “Nós sem-

pre organizávamos congratulações aos 

professores, então, a partir daquele mo-

mento, comecei a imaginar por que não 

homenagear também os servidores”, ex-

plicou Rutelena.

A partir de 1995, o Servidor Emérito foi efeti-

vado. A premiação serve de motivação para 

os funcionários, que devem se enquadrar 

nos critérios da comissão avaliadora para 

receber a homenagem. Cada setor pode fa-

zer a indicação de um servidor. A intenção 

é homenagear os que vestem a camisa da 

universidade. A Pró-Reitoria de Gestão de 

Título de Servidor Emérito faz 17 anos de reconhecimento à dedicação de 
técnico-administrativos 

Pessoas fica responsável pela análise de 

desempenho dos indicados. No início, ape-

nas técnico-administrativos em atividade 

eram contemplados, mas agora os apo-

sentados também podem ser premiados.

Rutelena de Lacerda Simas afirma que 

“de fora, você não avalia o que é ser 

homenageada. Eu nunca imaginei que 

seria indicada, até por ser criadora do 

projeto, mas quando recebi a notícia 

foi uma emoção muito grande, pois é 

o reconhecimento de todo o seu traba-

lho”. Ela foi homenageada em 2007 e 

se aposentou no ano passado.

Na cerimônia de contemplação, que 

ocorre uma vez ao ano, é entregue 

pelo reitor o diploma de Servidor Emérito. 

Até hoje mais de cem pessoas já ganharam 

esse título. Para a indicação é necessário o 

recolhimento de, no mínimo, 50 assinatu-

ras. A homenagem é extensiva a todos os 

cargos de servidores da universidade.

O número de clientes assistidos no escritó-

rio jurídico da UFF já passa de seis mil, se-

gundo dados do Centro de Assistência Ju-

rídica da UFF (Cajuff), que presta serviços 

gratuitos à comunidade carente. 

Para receber o atendimento, a pessoa deve 

possuir uma renda mensal até três salários 

mínimos ou comprovar despesas que justi-

fiquem a impossibilidade de contratar um 

advogado. O Cajuff atua nas áreas cível, 

trabalhista e de família. O estágio no Cen-

tro de Assistência Jurídica é obrigatório 

para os alunos que estão cursando os dois 

últimos períodos da faculdade.  

Durante o atendimento, os estudantes 

exercitam a advocacia no modelo de um 

escritório, com a orientação dos professo-

res. Além de prestar serviços à comunida-

de, o projeto também deixa os alunos pre-

parados para o mercado de trabalho.

O Cajuff foi fundado em 1985 e atua no fó-

rum e no juizado de Niterói. Para dar início 

ao processo, o cliente deve comparecer à 

Secretaria do Centro de Assistência Jurídi-

ca com os documentos necessários para 

avaliar se está dentro do padrão estabele-

cido. O endereço é Rua Almirante Teffé, 637, 

Centro, Niterói, com atendimento de segun-

da a quinta-feira, das 9h às 12h e das 16h às 

19h. O telefone para contato é 2629-2467.

Cajuff registra mais de seis mil atendimentos à comunidade carente 

Banco de fotos da SCS

Cerimônia de entrega do título de Servidor Emérito



O Hospital Universitário de Medicina Ve-

terinária Professor Firmino Mársico Filho 

iniciou seu programa de pós-graduação 

“lato sensu” no ano passado e já conta 

com 20 residentes. A instituição é um 

projeto de extensão universitária do De-

João Pedro Marins

O hospital veterinário registrou 15 mil atendimentos 
em 2011
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Cead oferece educação à 
distância na UFF

Atualmente, quando o tema é foco de uma 

das maiores preocupações da sociedade 

brasileira, a UFF, entendendo e estenden-

do seu interesse na tentativa de equacionar 

esse problema, criou em 2012 o curso de gra-

duação em Segurança Pública. O principal 

objetivo é a formação de profissionais que 

atuem no planejamento, formulação e exe-

cução de políticas de segurança pública em 

prol da sociedade. Idealizado pelo professor 

Roberto Kant de Lima, é ministrado em par-

ceria com o Instituto de Estudos Compara-

dos em Administração Institucional de Con-

flitos. Ligado à Faculdade de Direito, o curso 

da UFF representa ainda o primeiro bacha-

relado na área no país. Outras informações 

pelo telefone 2629-9658.

Curso de segurança pública 
visa beneficiar sociedade

O Ranking Universitário Folha divulgado 

pelo jornal “Folha de S. Paulo” mostra a UFF 

em 15º lugar num total de 191 universidades. 

Os quatro indicadores levados em conside-

ração para a montagem do ranking foram 

inovação, qualidade de pesquisa, qualidade 

de ensino e avaliação do mercado, tendo a 

UFF se destacado nos dois primeiros itens.

A classificação foi publicada no dia 3 de se-

tembro, e nela constam universidades pú-

blicas e privadas. A UFF foi a quarta melhor 

do Estado do Rio de Janeiro. O Datafolha 

entrevistou 597 pesquisadores do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e 1.212 diretores e geren-

tes de empresas e instituições brasileiras.

UFF está entre as 15 melhores 
universidades do país

A Coordenação de Educação à Distância 

(Cead), ligada à Pró-Reitoria de Gradua-

ção, promove essa modalidade de ensino 

na comunidade acadêmica da UFF nos ní-

veis de graduação, especialização, mes-

trado, extensão e cursos sequenciais. 

Também oferece o uso de novas tecnolo-

gias de interação e comunicação nos cur-

sos presenciais e especialmente a oferta 

de disciplinas à distância para alunos dos 

cursos presenciais.

A plataforma Moddle já é usada por di-

versas disciplinas tanto para apoiar os 

cursos presenciais como para ofertar dis-

ciplinas semipresenciais para estudantes 

dos cursos presenciais. Alunos de licen-

ciatura também já contam com a discipli-

na Libras. Será oferecido ainda um mó-

dulo básico de Braille.

A universidade também participa com a 

Secretaria de Educação Continuada, Al-

fabetização, Diversidade e Inclusão de 

políticas educacionais nas áreas de alfa-

betização e educação de jovens e adul-

tos, educação ambiental, educação em 

direitos humanos, educação especial, do 

campo, escolar indígena, quilombola e 

educação para as relações étnico-raciais. 

Outras informações pelos telefones 

2629-9743 e 2629-9744.

Hospital veterinário: 20 residentes atualmente e 15 mil 
atendimentos em 2011

partamento de Patologia e Clínica Veteri-

nária. Em 2011, foram registrados mais de 

15 mil atendimentos. 

Os estudantes podem fazer as aulas práti-

cas no hospital, desenvolvendo conheci-

mentos nas áreas de zootecnia, tecnologia 

de alimentos e clínica veterinária, sempre 

supervisionados por professores. 

Em funcionamento desde 2007, o hospital 

veterinário é autossustentável e atende de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Lá é 

feito atendimento de animais domésticos, 

selvagens, exóticos e silvestres. O telefone 

para contato é 2629-9505.

Prograd mantém projeto especial para ex-alunos

O Programa Prata da Casa da Pró-Reitoria 

de Graduação (Prograd), voltado aos ex-

alunos dos cursos de graduação, está 

aberto também para cadastramento dos 

ex-estudantes dos cursos de mestrado e 

doutorado da UFF. O objetivo é estreitar 

o relacionamento entre a universidade e 

seus egressos, bem como acompanhar sua 

trajetória profissional. Os ex- alunos podem 

divulgar seus trabalhos e eventos, localizar 

e conhecer a trajetória de outros colegas, 

deixar mensagens, além de saber notícias 

da UFF por meio do site, Twitter e Face-

book. Cadastre-se em www.prograd.uff.br/

exalunos/o-programa.


