
Segundo o calendário chinês, 2020 é o ano do rato, ano para dar uma guinada na sua vida e

buscar novos projetos. Independentemente das suas crenças, o que realmente desejamos é que

você adote atitudes que proporcionem novas experiências. E quer iniciativa melhor do que

conhecer um pouco mais uma nova cultura, no seu próprio ambiente de trabalho e com

professores qualificados? Inglês, francês, espanhol, mandarim e russo, em qual destes idiomas

você é fluente, servidor? Conheça o Programa de Línguas Estrangeiras Modernas (Prolem) e

aproveite essa chance! 

O Prolem foi fundado há mais de 20 anos e o seu objetivo é um só: oferecer vagas para diferentes

cursos de língua estrangeira, do nível iniciante ao avançado, com preços justos e profissionais de

excelência. E o mais bacana disso tudo é que você pode se especializar junto com seu filho,

Inscreva-se nos cursos de 
idiomas do Prolem-UFF!



amigo, mãe ou qualquer outra pessoa - desde que seja maior de 16 anos -, porque também é

aberto à comunidade externa. 

Além dos cursos mencionados, o Prolem oferece os cursos de esperanto, latim e grego de forma

gratuita. Após escolher o seu idioma, verifique se existe a necessidade de teste de nivelamento e

encaminhe um e-mail para agendamento (prolem.atendimento@gmail.com) ou inscreva-se

diretamente no nível iniciante de qualquer um dos cursos do seu interesse. 

As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro e servidores técnico-administrativos e docentes têm

direito a descontos na mensalidade, mediante a apresentação do contra-cheque. Verifique toda a

documentação necessária para efetuar matrícula, bem como as turmas e horários disponíveis

neste link: http://prolem.uff.br/. Ahhhh, e as aulas começam a partir do dia 02 de março.

Você já conhece o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA)?

O programa é fruto do acordo entre a UFF, a Fundação Euclides da Cunha (FEC) e a Prefeitura de

Niterói que prevê investimentos de R$ 25 milhões de reais em pesquisa e extensão e está

disponível pra submissão de propostas até o dia 27 de março. Os projetos inscritos deverão

demonstrar a relevância enfatizando os impactos para Niterói em relação aos eixos da "Niterói

que Queremos" e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Podem participar

equipes formadas por no mínimo dois docentes da UFF com propostas dentro das seguintes

linhas de pesquisa:

Niterói Organizada e Segura: Mobilidade, Desenvolvimento e Ordenamento Urbano;

Prevenção e Segurança

Niterói Saudável: Saúde, Saneamento e Gestão de Resíduos

Niterói Escolarizada e Inovadora: Educação; Ciência e Tecnologia

Niterói Próspera e Dinâmica: Desenvolvimento Econômico, Inserção Produtiva

Niterói Vibrante e Atraente: Meio Ambiente; Lazer e Esporte; Cultura e Entretenimento

Niterói Inclusiva: Igualdade de Oportunidades

Niterói Eficiente e Comprometida: Gestão Pública, Participação Cidadã, Integração

Regional

Inscreva o seu projeto e saiba mais: https://bit.ly/31BTSDm

http://prolem.uff.br/
https://somosfec.org.br/
https://bit.ly/31BTSDm


Com o objetivo de promover a excelência da gestão do ensino e da formação profissional, o Proiac

(Programa de Inovação e Assessoria Curricular) está oferecendo oficinas e eventos que visam o

desenvolvimento docente para o ano de 2020. Cada oficina ofertada possui 40 vagas e as

inscrições podem ser feitas até o dia 01 de março ou até o encerramento das vagas. Confira as

oficinas disponíveis para o mês de março:

VI Oficina de Desenvolvimento Docente para Professores em Estágio Probatório - de 09 a

12 de março, das 09h às 17:30

II Oficina de Desenvolvimento Docente Nível 3 - 12 e 13 de março, das 09h às 17:30

II Oficina "Os Desafio na inclusão do aluno com deficiência na sala de aula: possibilidades

e demandas" - 11 de março, das 09h às 17:30

Se inscreva e saiba mais no link: https://bit.ly/2uxHtoe

E fique atento ao site para saber das próximas oficinas.

Projeto de extensão SaúdeANTAR

https://somosfec.org.br/
https://bit.ly/2uxHtoe


2019: primeiro ano de pleno funcionamento do Confucius Classroom

UFF informa sobre vagas destinadas a servidores no programa de Mestrado Profissional

em Sistemas de Gestão

Manutenção do SEI em 13 de fevereiro

Proaes divulga Edital do Projeto Milton Santos - Promisaes

Proex parabeniza o "Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência"

Exposição e oficina de jogos inclusivos movimentam a Faculdade de Educação

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 12/02/2020

Informe sobre o Projeto Desfazimento Legal em 2020

SOMA: Divisão de Transporte implanta o SISAUTO, nova ferramenta de transporte da UFF

ERRATA - Edital PIBEX - Pré-Universitário Social 2020

ENADE 2019: análise de dispensa e recurso junto ao INEP

PROAD divulga Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos

Estão abertas as inscrições para a seleção de instrutores para o Pré-Universitário Social

em Rio das Ostras de 2020

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

                        

UFF e Comunidade: verão seguro

| Dia 15/02, das 9h às 13h, no Jardim da Reitoria, em Niterói

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
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/
http://uff.br/?q=events/uff-e-comunidade-verao-seguro-0

