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1. PROPOSTAS INOVADORAS DE 
ENSINO  
- 46% dos professores ministraram vídeo-aulas

- baixo uso de ferramentas virtuais de ensino

- oferecimento de apenas 5 disciplinas em inglês, de um total de 30 
disciplinas

- nenhuma interação com LIBRAS ou uso de ensino por projetos 



OBJETIVOS 

- qualificação dos professores em ensino à distância

- estímulo à inclusão com criação de material em LIBRAS, interação 
com escolas, alunos com necessidades especiais

- oferecimento de disciplinas online e em inglês

- inversão da sala de aula

- Educação 4.0 – Educação STEAM 

- Parceria tecnológica com Instituto de Computação 



AULAS ONLINE
INTERAÇÃO COM 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 



DISCIPLINA
S EM 
INGLÊS -
LIBRAS



DISCIPLINA 
INTERDISCIPLINAR 

SABERES DA 
PANDEMIA 

TV ALERJ 

UFF, UFRJ, UNIRIO, 
FIOCRUZ

TODAS AS PG da UFF



MD PHD 

Aluna de graduação

5 artigos no Pubmed



MD PHD 

11 artigos no Google 
Scholar

6 artigos no Pubmed



OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS EM INGLÊS

1- Biomarkers in Heart Failure: A Clinical Perspective;

2- Seminar in Chronic Kidney Disease;

3- Special topics in cardiovascular imaging;

4- Seminars in Biomedical Science Research, oferecida desde 2018, 
tendo recebido 04 alunos estrangeiros desde então;

5- Cardiovascular Pathophysiology.



METODOLOGIAS 
ATIVAS DE ENSINO

1. Projeto FAB LAB –
HUAP

2. Parcerias com a 
Computação –
oferecimento de 
disciplinas 

3. Uso de Inteligência 
Artificial 

4. Estímulo da Cultura 
MAKER

5. STEAM – Ciências, 
Tecnologia, 
Engenharia, Artes e 
Matemática



PHD EM 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL EM 

MEDICINA



1. PROPOSTAS INOVADORAS DE 
ENSINO  
- Meta –100% das disciplinas da pós-graduação com conteúdo online 
em 12 meses

- Meta – 10% dos discentes cursando disciplinas da área tecnológica 
em 12 meses

- Meta – 50% das disciplinas oferecidas em inglês em 36 meses

- Meta – 5% das disciplinas oferecem conteúdo em LIBRAS em 12 
meses

- Meta – Implantação do FAB LAB no HUAP em 12 meses
 interação com diversas linhas de pesquisa do programa

 aumento da interação universidade-escola



2. INTERNACIONALIZAÇÃO 

- Recebemos 6 alunos estrangeiros

- Recebemos 4 professores estrangeiros

- Tivemos 1 professor do programa atuando como visitante fora do 
Brasil

- 7 alunos do programa no exterior

- Parcerias com 5 instituições no exterior



DOUTORADO 
SANDUÍCHE 
PROFESSOR 
VISITANTE



METAS

1. - Aumentar em 100% o número de alunos 
estrangeiros no programa em 2 anos

2. - Aumentar as parcerias com instituições 
no exterior com intercâmbio docente e 
discente atingindo 30% dos corpo de 
docentes e 20% dos discentes até o final 
do quadriênio 2021-2024

3. - Aumentar o número de publicações 
científicas do programa em parceria com 
pesquisadores estrangeiros em 100% até 
o final do quadriênio 2021-2024



3. DIVERSIDADE NO PROGRAMA

- temos edital com políticas afirmativas desde 2017

- 1 aluno matriculado em política afirmativas 

- programa tem um terço de alunos com renda familiar até 3 
salários-mínimos em contraste com a graduação onde a maioria –
70,2% – dos estudantes das universidades federais brasileiras 
tem renda mensal familiar per capita de até 1 salário mínimo, sendo 
a renda média de R$ 640. 



METAS 

Nathalia da Silva Costa 
(@nathaliasil.costa) mestranda em 
Ciências Cardiovasculares na UFF. 
Nutricionista formada pela UFF. 

“Ingressei na graduação e no mestrado 
por meio de ação afirmativa. Durante a 
graduação tive a possibilidade de 
participar de processos seletivos para 
auxílios, projetos e estágio interno que 
por conta da ação afirmativa, me 
proporcionou uma bolsa e assim 
consegui manter meus estudos. No 
mestrado a ação afirmativa me garantiu 
uma boa colocação final o que me 
permitiu entrar na lista de espera de 
bolsa CAPES. A ação afirmativa 
juntamente com a dedicação aos 
estudos, me possibilitou ser a primeira 
graduada e agora mestranda da minha 
família.”



BOLSAS DO 
PROGRAMA 

Em 2019 – 17 
mestrado e 15 
doutorado

Em 2020 – 11 
mestrado e 10 
doutorado 

Portaria n° 34/2020, de 09 de março de 

2020, publicada no DOU - Seção 1 - pág 45 
de 18 de março de 2020



PARTICIPAÇÃO ATIVA NA BUSCA 
DE BOLSAS
1. projetos de inovação da CAPES

2. parcerias com iniciativa privada

3. avaliar estratégias inovadoras com bolsas internacionais 



3. VISIBILIDADE E 
PUBLICAÇÕES
- Site internacional – programa 

- baixo número de publicações internacionais qualificadas 

- pouco reconhecimento do programa pelos pares 



CURSO SCIENTIFIC 
WRITING – MODELO 
HARVARD MEDICAL 

SCHOOL

Estrutura do artigo 
científico; tipos de artigos 
científicos; ferramentas 
úteis (Gramarly, Endnote)

Escrita clara e concisa; 
“flow”; outline

Parágrafos; sentenças; 
conectores

Introdução

Objetivos; métodos

Apresentação de 
resultados; elementos 
gráficos

Discussão; conclusão

Resumos para congressos



ESTIMULAR 
COMUNICAÇÃO 

ONLINE EM INGLÊS 

Sites dos laboratórios em inglês

Site dos professors em inglês

Posts em mídias sociais em
inglês

Editais em inglês

Seleção online e inscrições para 
atração de alunos do exterior



DIVULGAR 
PREMIAÇÕES E 

RECONHECIMENTOS 

Aumentar a 
participação em
premiações

Comunicar com 
assessorial da UFF para 
divulgação de 
reconhecimentos e 
prêmios

Interagir com mídia
para divulger a pós-
graduação



LIVE DA PPGCCV

Aumentar a visibilidade da PG 

Difusão do conhecimento 

Estimular o interesse pela ciência 



OBRIGADO


