
Estrelas
da UFF

Nesse 8 de março, a
Progepe homenageia

mulheres que se
destacam em seus

trabalhos, indicadas por
suas equipes, a fim de
representarem todas
as nossas servidoras

extraordinárias. Parabéns
a todas pela luta diária,
potência e dedicação!
Confira nossas estrelas >>>



“A professora Maria de Lourdes é daquelas que
veste a camisa da Universidade. Além de toda a
dedicação ministrando aulas para a graduação,
residência, mestrado e doutorado, atua como
Coordenadora da Residência em Medicina
Veterinária e é responsável pelo serviço de clínica
cirúrgica do hospital veterinário (HUVET-UFF). Ela
coloca a mão na massa mesmo, atendendo seus
pacientes caninos e felinos com todo o carinho.
Atua ativamente no hospital e criou um serviço
de referência em oncologia veterinária,
orientando diversos colegas nessa
especialidade.”

.

Maria de Lourdes
Gonçalves Ferreira

Professora de Clínica Cirúrgica
Veterinária - Faculdade de Veterinária

- Tábata / Equipe de Clínica
Cirúrgica e Oncologia Veterinária



Fernanda Lopes
Nutricionista - Banco de Leite (HUAP)

“Sou aluna e servidora, e me inspiro na Fernanda
que com muito amor desenvolve as atividades
do seu setor! Utilizei os serviços do Banco de
Leite quando me tornei mãe, e depois conheci a
Fernanda através da aula na graduação, onde
passei a admirar essa profissional competente
e talentosa.”

- Ingrid Corrêa
 
 



“Neuropediatra que forma outros colegas aqui na
Universidade, além do atendimento atencioso à
comunidade de crianças que necessitam do
apoio da Neurologia Infantil do HUAP UFF.”

- Marina Vasconcelos Maluf de Barros
 
 

Adriana Rocha Brito
Neuropediatra - HUAP



Rachel Polycarpo
da Silva

Bibliotecária - SDC

“Ela busca sempre fazer o melhor. É
perfeccionista, seríssima, perde até o sono pelo
trabalho. Muito pró-ativa. Entrou na UFF e
assumiu a biblioteca, estruturando-a
praticamente sozinha. Pessoa extremamente
inteligente, rigorosa, incansável, dedicada.”

 
- Joelma Januário dos Santos



“Atua com excelência no Ensino de graduação e
pós-graduação e em várias comissões e
colegiados, além de ser Coordenadora da
Licenciatura em Química. Envolvida em pesquisa e
extensão, tem ótima relação com os discentes.
Professora nota mil, seus materiais são bem
elaborados e de ótima qualidade!”

 
- Andréa Aparecida Ribeiro Alves

Denise de Castro
Bertagnolli

Professora - VQI/Icex UFF



Maria Cristina
Nobre e Castro

Professora - Faculdade de veterinária
“Conheci a Cris ainda na graduação e as aulas eram incríveis!
Quanto saber cabe em uma pessoa? Muito! E ela já
transmitia isso. Quanto amor pela Medicina Veterinária já
emanava daquela mulher! Desde 2009, trabalho diretamente
com ela no HUVET-UFF e é uma pessoa inspiradora, um
exemplo para mim, para nossos colegas e todos os alunos
que a têm como docente. No dia do seu tutorial, chorei de
emoção! Ao contar sua trajetória de vida e profissão, pude
notar o quanto ela é parte viva e pulsante na história de
milhares de pessoas e animais, direta e indiretamente. Faz
muito mais do que sua função, sempre com zelo e amor. Hoje,
os animais que atendemos, os alunos que orientamos e a
amizade que oferecemos têm um pedaço do que ela nos
ensinou e, se Deus quiser, continuará a nos ensinar por muitos
anos ainda.”

- Aline Silva de Mattos Queiroz



“Logo quando entrei na UFF, me inscrevi para a
bolsa de desenvolvimento acadêmico e então tive
que me inserir num projeto. Escolhi o projeto da
Viviane, procurei por ela nos corredores da
faculdade para conversarmos a respeito e ela
aceitou. Confesso que fiquei com receio, medo por
ser caloura e com apenas 3 meses na UFF
Campos e ela não me aceitar no projeto por isso,
mas os momentos que passamos no projeto
foram maravilhosos! Ela é uma pessoa fantástica,
ótima professora e amiga. Merecedora de
homenagem.”

- Michelly Cardozo Ribeiro

Viviane Aparecida
Siqueira Lopes

Professora - Departamento de Serviço
Social de Campos



 Rosa Leonora
Salermo Soares

Professora - Faculdade de Medicina

“Sempre a admirei como acadêmica e
defensora da Universidade pública,
igualitária e gratuita. Fui acometida pela
COVID-19 e meu estado clínico se agravou.
Graças à médica Rosa Leonôra tive uma
intervenção que ultrapassa o âmbito
acadêmico. Devo minha vida e
recuperação à Professora e Médica Rosa
Leonora. O sentimento que tenho é de
gratidão a essa profissional.”

 
- Aline Silva de Mattos Queiroz



“Ainda sou docente novo na instituição, com menos de dois anos na UFF, mas a
todo momento encontro a ação positiva da Profa. Irene. Na condição de
coordenadora do curso de psicologia de Rio das Ostras, fez movimentos decisivos
para a melhoria do curso, instalando práticas de gestão que aperfeiçoaram o
funcionamento da psicologia neste campus. Suas ações nas reuniões de
Departamento também são sempre exemplares, e todos aguardam ouvir suas
considerações sobre os mais diferentes assuntos, por conta de seu amplo
conhecimento e visão ampla e qualificada das diferentes situações. É Irene quem
procuramos quando precisamos saber ou entender algo acerca da nossa vida na
UFF, desde os alunos até os docentes - incluindo de outros cursos. Na sala de aula,
os relatos dos alunos são também muito interessantes, pois ela ministra a
disciplina de metodologia de forma inovadora, trazendo-os para o universo da
pesquisa de modo que poucas vezes vi em minha carreira. Os alunos que recebo
da Profa. Irene sempre são qualificados a entender os complexos processos da
investigação científica, outro assunto onde também se destaca. Sua atuação
brilhante na defesa de seu doutorado trouxe inovações para o campo de estudo
da História da Psicologia que ainda não foram nem mesmo tocadas, mas existem
já em sua tese, esperando mais mãos para serem elaboradas. Por fim, Irene é uma
amiga para todas as horas, sempre disposta a colaborar.”

- André Elias Morelli Ribeiro

Irene Bulcão
Professora - Departamento de

Psicologia de Rio das Ostras



Vilma Fonseca
Professora - Instituto Biomédico

“A Professora Vilma tem se dedicado a atender
alunos em saúde mental, sua maioria em
situação de vulnerabilidade. Tem uma produção
acadêmica significativa, além de se dedicar à
formação de futuros médicos ministrando
conteúdos com foco na ética e humanização.”

 
- Sandra Brignol



“No momento ela está lotada na UFF de Macaé,
mas por muito tempo atuou junto ao ISNF em Nova
Friburgo e tive o prazer de trabalhar com ela.
Super comprometida e responsável, não só com o
trabalho dela, mas com a instituição de modo
geral.”

 
- Leandra Costa Ribeiro

Alcione Antunes
Pereira Costa

Assistente em Administração - Instituto
de Ciências da Sociedade (Macaé)



Sandra Regina
Holanda Mariano

Professora - Departamento de
Empreendedorismo e Gestão

““A Sandra Mariano é uma profissional realmente incrível. É capaz de inspirar os
estudantes, como professora, e, ao mesmo tempo, realizar transformações em seu
departamento e, em alguma medida, na própria UFF. Foi “A” protagonista dos
processos de criação e consolidação do Departamento de Empreendedorismo e
Gestão. Em sua trajetória, algumas contribuições se destacam: (i) foi uma das
idealizadoras da proposta do Curso Sequencial de Complementação de Estudos
em Empreendedorismo e Inovação (conhecido hoje como Minor em
Empreendedorismo e Inovação), formação que já alcançou estudantes de cerca
de 80 diferentes cursos de graduação da UFF; (ii) liderou o processo de criação do
Departamento de Empreendedorismo da UFF; (iii) trouxe inúmeros projetos para a
UFF, como, por exemplo, a formação dos gestores das escolas estaduais do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Entre as razões para os avanços do Departamento de
Empreendedorismo e Gestão, vale destacar três principais elementos: visão com
capacidade de realização, capacidade de integração para união de esforços e
perseverança. Características personificadas na Professora Sandra Mariano, digna
da gratidão e reconhecimento de todos os seus colegas.”

- Robson Cunha



“Uma mulher sensacional!”
- Thayane

Ana Paula de Souza
Técnica de enfermagem - 

Ambulatório (HUAP)

“Boa profissional , possui escuta ativa e é
resolutiva.” 

                                 - Fabiane



Renata Tucci
Professora e Coordenadora do Curso de

Odontologia - Departamento de
Formação Específica

“Mulher, mãe, professora e Coordenadora do
Curso de Odontologia. Merece ser estrela porque
lutou e batalhou pela melhoria do curso, da
reorganização didático pedagógica e do
acolhimento aos estudantes. Abriu o curso para o
diálogo com os outros cursos do ISNF e enfrentou
várias barreiras  administrativas.”

 
- Gisele Gouvêa da Silva



““Servidora com mais de 35 anos de serviços
prestados à UFF, destaca-se por sua dedicação
exemplar, com sacrifício, inclusive de suas horas
de lazer e descanso. Admirada por todos que a
conhecem e têm oportunidade de compartilhar
trabalho, Maryzu, como é mais conhecida, é um
parâmetro de profissional a ser seguida e
homenageada.”

 
- Paulo Márcio da Silva Schiffini

Maria de Jesus
Correa da Costa

Ramos
Auxiliar em Administração - Proex



Anelize Cabral
 Assistente em administração - 
Divisão de Direitos e Vantagens

“Mulher guerreira, chegou há pouco tempo no DAP e já
mostrou que não é de brincadeira... Ela não foge do
trabalho e responsabilidade é o seu sobrenome.
Designada a trabalhar em um setor complexo, foi
direcionada - dentre outros assuntos - para atuar
com muita sensibilidade em um dos assuntos mais
delicados quando se fala em Departamento Pessoal,
Pensão por morte. Ela não se deixa abater e foca no
que é o certo para lidar com as adversidades do dia a
dia. Por ser estudiosa e dedicada, seus esforços são
de grande importância para a reconstrução das
rotinas e fluxos de trabalho pós reforma da
previdência. Brincalhona, alegre, simpática, estudiosa,
crossfiteira, assídua, muito família, gosta de boa
música e poesia. A UFF, principalmente o DAP, e a
sociedade ganham com a profissional e as pessoas
que a cercam, ganham com sua amizade. O brilho
dessa Estrela merece ser destacado para toda a UFF
conhecer.”

 
- Rosa Caroline Teixeira



““A Denise certamente já tinha um grande destaque à
frente da chefia de Gabinete do Reitor, porém, foi
quando ela assumiu a Progepe que estreitamos
nossos laços e pude admirá-la ainda mais. Neste
cargo vi toda força e liderança de uma servidora
empenhada em executar mil tarefas ao mesmo
tempo, apresentando um resultado praticamente
impecável, especialmente se pensarmos no ano
complexo que vivemos pela pandemia. E foi nesse
mesmo período que, além de se mostrar como a
grande chefe que é, pôde apresentar também todo
um lado acolhedor e amigo para com os servidores
que chegavam até ela com suas diferentes questões.
Denise, se essa mensagem chegar até você, espero
que saiba o quanto é admirada e como você me
inspira pela sua garra e vontade de estar sempre
ativa, otimizando, organizando e adequando o que for
necessário para atender melhor tanto quem executa o
trabalho, como para quem é o destinatário dele.
Obrigada por ser esse exemplo.”

- Thaisa Nunes Ferreira

Denise Aparecida 
de Miranda Rosas
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas -

Progepe



Leacyr de
Oliveira Santos

 Técnica em Assuntos Educacionais -
Divisão de Gestão de Desempenho

“Falar da melhor chefe e funcionária pública com
quem tive o prazer de compartilhar horas da minha
vida, nos últimos cinco anos, é fácil. Mas, também é
difícil. Muitas colegas da equipe foram privilegiadas,
convivendo com ela por mais de uma década e tendo
o prazer de estar ao lado de uma profissional
impecável, consciente dos seus direitos e mais ainda
dos seus deveres como cidadã e como servidora
pública. Uma grande amiga também! Sempre
disposta a procurar soluções para seus problemas,
junto com você, mesmo que sejam a partir das ideias
mais estapafúrdias possíveis. Não tem como não se
contagiar com o exemplo de conhecimento, garra,
determinação, motivação, e responsabilidade dessa
mulher. Sempre preocupada em entregar o melhor
resultado possível à comunidade.



Ela iniciou sua carreira em 1985 na UFRJ, já são 36 anos de dedicação exclusiva ao serviço público,
sendo 17 deles dentro da UFF. Como chefe de Divisão na área de Gestão de Pessoas, sua contribuição
em todo esse tempo tem sido imensurável. Esteve presente na implementação de ideias inovadoras,
trazendo novos conhecimentos, sempre na busca incansável do melhor para o serviço público, dentro
da sua área.

Durante todos esses 36 anos em que construiu sua história como técnica administrativa e como nossa
amiga, construiu sua linda família, que todos nós temos o prazer de conhecer. Seu marido, seus filhos,
pais, irmãos, sobrinhos... Sabemos que para a mulher conciliar carreira e vida familiar é sempre uma
cobrança, pois de uma forma ou de outra nos sentimos deficientes de algum modo. Entretanto, ela
conseguiu passar por isso, por muitos anos, sem esmorecer, entregando a sua melhor versão, em cada
circunstância.

Num primeiro contato, muitos relatam até sentir certa intimidação ao ouvi-la falar, sempre muito certa
do que diz, com embasamento, experiência e ética. Já nos bastidores e com o olhar mais próximo, fica
mesmo só a admiração de alguém que está sempre aberta a aprender. Vale frisar: Chega a ser
prazeroso entrar num debate com ela, porém esteja sempre pronto a gastar muita saliva para
defender o seu ponto de vista. Ah! Quantas boas conversas!



Pra nós, ela brilha com sua luz própria. Não acredito
que no decorrer de nossas vidas encontraremos
outra Leacyr, então só nos resta mesmo agradecer
esse privilégio e dizer que a DGD/CPTA sente a sua
falta.”

- Equipe DGD E CPTA



Estrelas da UFF
In Memoriam

Infelizmente, algumas estrelas não
estão mais entre nós. Nesse Dia
Internacional da Mulher, deixamos
aqui nossa homenagem a essas
servidoras excepcionais, das quais
sempre nos lembraremos com muito
orgulho, carinho e saudade.



Sandra Coelho
“Excelente profissional, ser humano
maravilhoso, perdemos não só a nossa
chefe mas uma grande amiga.” 

- Roberta Campos

“Sandra foi nossa coordenadora por
muitos anos e sempre esteve pronta para
nos ouvir, para entender os nossos
problemas e nossas dificuldades. Ela nos
deixou em fevereiro e as saudades
aumentam a cada dia. Ela é e sempre foi
nossa estrela e gostaríamos muito que
pudesse ser homenageada nesse dia tão
importante.”Anne Marie Lafosse Paes de
Carvalho

- Anne Marie Lafosse Paes de Carvalho

“Foi coordenadora da SDC, implantando o
sistema Pergamum, que atende toda a
Universidade, além de ser uma pessoa forte
que estimulava toda a equipe.”

 
- Durvânia Conceição de Oliveira

Coordenadora de Bibliotecas - CBI



“A Sandra Coelho é uma estrela da UFF: uma
mulher que se destaca em seu ambiente de
trabalho por toda sua capacidade técnica,
emoção, força, intensidade, atenção,
sinceridade, dedicação, amor e  potência. A
sua história de vida reflete a certeza de uma
mulher que superou os obstáculos da sua
vida e assim se tornou muito espiritualizada.
Ela virou estrelinha no último dia 30/01/2021 e
nos deixou num lapso de tempo muito curto.
Lutou, lutou e lutou para seguir aqui na terra,
mas Deus achou melhor recolher a sua alma
para descansar e iluminar as nossas vidas lá
do céu. Não consegui colocar em palavras o
que ela realmente foi, mas tenho a certeza de
que ela foi uma SERVIDORA EXCELENTE  para a
UFF. Certamente ela merece ser chamada de
Estrela por toda comunidade Uffiana.”

 
- Danúzia da Rocha de Paula

““A Sandra foi uma funcionária exemplar
durante anos, uma ótima coordenadora do
Sistema de Bibliotecas, sempre atenta e
ajudando quem precisava de ajuda.
Infelizmente, há uma semana ela veio a
falecer em decorrência de um câncer. Por
toda sua contribuição para a Universidade,
acredito que ela seria a pessoa mais
indicada para ser a estrela da UFF.”

 
- Marina Hussak dos Santos

 
“Uma homenagem póstuma à coordenadora com o
maior número de servidores ligados a ela
diretamente, sempre atenta às necessidades de
todas as Equipes ao qual era responsável. Realizou
profundas mudanças no serviço bibliotecário na UFF,
tendo por destaque a substituição do software de
gestão de bibliotecas da Universidade.”

 
- Marco A R Dantas

 



““A Sandra é um exemplo de força, garra, fé,
sabedoria e carinho feminino. Infelizmente ela
nos deixou há menos de duas semanas
depois de lutar muito contra um câncer. Ela
fez história aqui na UFF: fez sua carreira,
muitos amigos e ganhou muita admiração
das pessoas que trabalhavam com ela,
porque foi um belíssimo exemplo de
competência, profissionalismo (incansável,
trabalhou até quando nós a sua volta
achávamos que ela deveria descansar) e de
cuidado, se preocupando com as dores das
pessoas que estavam à volta dela, mesmo
quando a dela era muito maior. Essa
homenagem, mesmo que póstuma, seria um
reconhecimento muito justo e bonito.”

- Brunna Dias Mathias
 



“Sabe aquela pessoa que irradia boas energias?
Que deixa o ambiente leve e tranquilo? Essa era
a Chris. Por onde passou ao longo dos mais de
trinta anos de trabalho na UFF deixou saudades e
boas lembranças. Muito competente,
responsável e comprometida, ajudava a todos
que precisassem, fossem alunos, colegas de
trabalho, estagiários ou professores. Sua fala
serena e seu jeito calmo não a impediam de
mostrar sua personalidade e defender suas
convicções. No dia a dia, não abria mão de um
cafezinho. Nas férias, não podia faltar uma
viagem! Amante da natureza, costumava
caminhar pelo Campus do Gragoatá em seu
horário de almoço, admirando a vista e as
árvores.”

 
- Laura - Biblioteca da Faculdade de Economia

Coordenadora de Bibliotecas e
Bibliotecária - SGRI/CBI

Cristiane
Teixeira Ciuffo



“Chris era uma mulher forte, alegre e engraçada. Tinha muitos amigos e
adorava estar com eles, fosse num barzinho, numa festa ou em casa,
sempre ouvindo uma boa música. Era uma filha dedicada e uma mãe
coruja, tanto com a filha humana quanto com o filho de quatro patas,
muito amado e paparicado. Chris era uma pessoa especial, que sem
dúvidas cumpriu com excelência sua missão aqui na Terra. Uma estrela
que hoje brilha em outro lugar e que deixou sua marca por onde
passou. Obrigada, Chris! Sua luz nunca será apagada!”

- Equipe



“As duas funcionárias foram excelentes profissionais, queridas
por todos.”

- SGRI/CBI

“Foram funcionárias dedicadíssimas, companheiras e que já
estão fazendo muita falta.” 

 
- Equipe da Biblioteca de Nutrição e Odontologia

I


