
Não existe uma fórmula única que defina todas as mulheres - aliás, já dizia a máxima de

Beauvoir: “Ninguém nasce mulher: torna-se”. E foi justamente pensando nessa diversidade que a

PROGEPE, a PROAES e o CEART firmaram uma parceria para celebrar as diferentes formas de

construção do que é ser mulher na Universidade. Serão três dias de atividades distribuídas pela

Reitoria, Praia Vermelha e Gragoatá com o objetivo de abordar questões relacionadas às vivências

femininas na atualidade.

No dia 9 de março, a partir das 14h, a varanda da Reitoria será ocupada por rodas de conversa

sobre protagonismo feminino, com o intuito de mostrar as múltiplas possibilidades de papéis que

mulheres podem desempenhar na carreira pública. O evento contará com a participação de

convidadas em posições de destaque profissional. Além disso, serão realizadas outras atividades

como dança circular, lançamento de livro e sarau.

O segundo dia de atividades será 24 de março, a partir de 14h, no hall da arquitetura da Praia

Vermelha. Nele serão trabalhadas temáticas referentes à violência contra a mulher nas suas

diferentes facetas, como agressão física, manipulação psicológica, violência obstétrica, entre

outras. O assunto será discutido em uma roda de conversa, seguida de atividades de relaxamento

e yoga.

Diferentes formas de ser 
mulher na UFF!



O evento se encerra no Gragoatá, a partir das 14h do dia 30 de março. Na ocasião, serão

discutidos os diversos desafios da maternidade na Universidade. Além de promover uma roda de

conversa, a UFF receberá a visita de Veronica Linder, pós-graduanda em aleitamento materno e

produtora de conteúdo do Instagram @amulherqueengoliuomundo. Também teremos um papo

sobre o trabalho importantíssimo do banco de leite do HUAP e, pra fechar com chave de ouro, o

bloco H do campus Gragoatá será palco da cerimônia “Estrelas da UFF”!

Pra quem não sabe, “Estrelas da UFF” é uma ação voltada à valorização das mulheres que se

destacam e geram impacto positivo no setor em que atuam, bem como na vida dos que trabalham

ao seu redor. A indicação é feita pelos próprios servidores através de um formulário online. O ideal

é que as equipes redijam um texto sobre as homenageadas para que seja construído um mural

que posteriormente ficará exposto na Reitoria. Ah, e as “estrelas” são livres para levarem seus

convidados. Já tem uma servidora especial em mente? Manda pra gente! Basta acessar o link: 

http://bit.ly/EstrelasUFF2020

Não deixe de participar!  

As inscrições para o Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão estão abertas até

28/03! Dentre as vagas oferecidas, 5 são destinadas a servidores da UFF, condicionadas à

aprovação e classificação no processo seletivo do curso. Para concorrer é necessário inicialmente

abrir um processo de “Isenção de taxa e gratuidade em cursos de pós-graduação pagos na UFF”,

disponível no SEI. 

Saiba mais em: bit.ly/MestradoSistemaGestao. 

Mais informações pelo email: mestrado.latec.tce@id.uff.br ou pelo whatsapp: (21) 96500-7390.

Em caso de dúvidas sobre o processo de isenção, fale com: sant.dda.eggp@id.uff.br

http://bit.ly/EstrelasUFF2020
http://bit.ly/GratuidadeCursosUFF_SEI
http://bit.ly/MestradoSistemaGestao
https://somosfec.org.br/projetos-aplicados/


Com o objetivo de auxiliar e tirar dúvidas das equipes que se inscreveram ou que pretendem se

inscrever no Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), estão sendo realizados

7 workshops nos campi da UFF para apresentar e explicar cada uma das linhas de pesquisa do

projeto. Essas linhas de pesquisa são resultado de consulta pública aos moradores da cidade e

fazem parte do projeto "Niterói Que Queremos"(NQQ). Confira as próximas datas:

NITERÓI PRÓSPERA E DINÂMICA:

Dia 06/03/2020, das 14h às 17h, na Faculdade de Odontologia do Campus Valonguinho

NITERÓI SAUDÁVEL:

Dia 10/03/2020, das 9h30 às 12h, no Bloco A do Instituto Biomédico

NITERÓI ORGANIZADA E SEGURA:

Dia 10/03/2020, das 14h às 17h, no Bloco A do Instituto Biomédico

NITERÓI ESCOLARIZADA E INOVADORA:

Dia 11/03/2020, das 9h30 às 12h, no Bloco P do Campus Gragoatá

NITERÓI INCLUSIVA:

Dia 11/03/2020, das 14h às 17h, no Bloco P do Campus Gragoatá

Saiba mais: https://bit.ly/2TqwQNo

Acesse o site do projeto: https://somosfec.org.br/projetos-aplicados/

https://bit.ly/2TqwQNo
https://somosfec.org.br/projetos-aplicados/
https://somosfec.org.br/projetos-aplicados/


Dois eventos promovidos pela UFF na Espanha

Faculdade de Veterinária da UFF é a segunda escola em ranking de aprovação do MAPA

Mudança do Instituto de Biologia

Critérios para funcionamento de Pré Universitários Sociais na UFF

UFF Angra é Premiada por Projeto para Redução dos Riscos de Desastres

Informe sobre ausência de dados relativos ao desconto de Pensão Alimentícia no Informe

de Rendimentos dos servidores

Enfermagem do Campus UFF de Rio das Ostras selecionada para Prêmio Laboratório de

Inovação

Google Classroom na UFF

UFF informa sobre novo horário de atendimento ao público da CPTA

Conselhos Superiores: Pauta do CUV 04/03/2020

Nota da Reitoria da UFF sobre o novo Coronavírus

Programa de extensão Ciências Sob Tendas na Campanha de Vacinação contra o HPV

|Dia 07/03, das 9h às 17h, na Associação Médica Fluminense, Av, Roberto Silveira, 123,

em Icaraí, Niterói.

Mês da mulher na UFF: evento sobre protagonismo feminino

|Dia 09/03, às 14h, na Reitoria da UFF, Rua Miguel de Frias, 09, em Icaraí, Niterói.

Palestra: "A importância do controle de fatores de risco na prevenção da ocorrência de doenças

cardiovasculares"

|Dia 09/03, das 16h às 17h, no auditório da Fundação Euclides da Cunha, Rua miguel de

Frias, 123, em Icaraí, Niterói.

Saúde Mental na Escola: Novos horizontes

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://uff.br/?q=events/programa-de-extensao-ciencias-sob-tendas-ira-participar-da-campanha-de-vacinacao-contra-o-hpv
http://uff.br/?q=events/mes-da-mulher-na-uff-evento-sobre-protagonismo-feminino
http://uff.br/?q=events/palestra-importancia-do-controle-de-fatores-de-risco-na-prevencao-da-ocorrencia-de-doencas-0
http://uff.br/?q=events/saude-mental-na-escola-novos-horizontes


Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, v isualize aqui

                        

|Dias 12/03 e 13/03, das 9h às 17h, no Auditório da Faculdade de Odontologia, no Campus

Valonguinho, no Centro, Niterói.

http://www.uff.br/?q=eventos
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.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/

