
Este tipo de prática tem se tornado cada vez mais comum nas grandes cidades porque contribui

com a mobilidade urbana e com a redução de gases poluentes na atmosfera, mas não somente

isso. São inúmeras as vantagens para todos os envolvidos, como por exemplo: maior conforto e

Próxima parada: UFF! Conheça o projeto 
"Carona do Servidor"
 
Cansado de pegar ônibus todos os dias e ainda chegar atrasado no trabalho? Estressado com o

excesso de veículos na rua e engarrafamentos diários? Fique tranquilo, pois as idas e vindas para

a UFF podem se tornar muito mais tranquilas e prazerosas. Conheça o “Carona do Servidor”,

coloque em prática a solidariedade e dê uma acelerada na sua vida.

 

Muitos de nós, servidores, moramos próximos ou no mesmo bairro e chegamos na universidade

praticamente no mesmo horário. Então, por qual motivo ainda não investimos na ideia das

caronas solidárias? Este mais novo projeto institucional, incentivado pela Pró-reitoria de Gestão

de Pessoas (Progepe), vem para facilitar e muito o seu dia a dia. Em breve, será possível oferecer

uma carona ou ainda usufruir de alguma oferta, dependendo da sua localidade de moradia e

trabalho, seja em Niterói ou nos campi do interior.   



comodidade para chegar no ambiente de trabalho; melhor qualidade de vida proporcionada pela

redução do tempo de deslocamento em comparação ao transporte público; diminuição dos gastos

financeiros com combustível ou estacionamento; criação de novos vínculos de amizade; e,

principalmente no nosso caso, estreitamento das relações sociais entre técnicos administrativos e

docentes da universidade. 

 

Para integrar este novo projeto, basta preencher o formulário de interesse até o dia 09 de outubro

e destacar, entre outros dados, o seu objetivo: oferecer uma carona ou usufruir de alguma. A

partir das informações, a Progepe criará diferentes grupos no whatsapp com base nos interesses

de deslocamentos e horários dos servidores, que poderão e deverão manter contato entre si para

combinar as melhores práticas, como pontos de encontro, número máximo de “passageiros” em

um carro, horários e etc. Lembrando que a Pró-reitoria atuará apenas como uma facilitadora neste

processo, levantando os dados iniciais e essenciais para que os interessados, posteriormente,

estabeleçam contatos.  

 

Aproveite mais essa oportunidade e participe! Entre agora neste link, preencha com os dados

necessários e aguarde as orientações quanto aos próximos passos. Quem sabe na próxima

semana você já não será um beneficiado? Em caso de dúvidas, entre em contato com a Progepe

pelo e-mail gabrielasv@id.uff.br

 

Técnicos administrativos e docentes, o que vocês estão esperando para cadastrar atividades na 

Agenda Acadêmica deste ano? Ainda dá tempo, pois as inscrições foram prorrogadas até 

amanhã, dia 20/09. Caso você seja responsável por alguma atividade que possa agregar ainda 

mais esse grande evento, não perca tempo! 

Saiba aqui como é fácil solicitar o cadastro e participe!

Aliás, falando em participação, você também já pode se inscrever como ouvinte em todas as 

ações cadastradas. Tem oficinas, palestras, cineclube e muito mais!  

Mais informações aqui: http://www.agendaacademica.uff.br/atividades/

Atenção, comunidade acadêmica! A UFF acaba de lançar a 2ª edição do Guia para

Elaboração de Regimento Interno. 

 

http://bit.ly/caronadoservidor
http://bit.ly/caronadoservidor
http://bit.ly/caronadoservidor
https://bit.ly/2mgEdsD%20
http://www.agendaacademica.uff.br/atividades/


Desenvolvido pela Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), o material orienta as unidades

acadêmicas e administrativas, de maneira prática e concisa, sobre a elaboração dos seus

regimentos internos. Um dos principais objetivos do Guia é contribuir para o fortalecimento de sua

capacidade institucional. Confira as novidades neste link.

Saiu o edital de seleção para a próxima turma do Mestrado Profissional em Saúde da

Família
 

UFF promove campanha de Orientação Vacinal

Nota sobre Regimentos Internos

A Proex divulga cartilha sobre doença de Falciforme no Instituto do Noroeste Fluminense

de Educação Superior (INFES)

Eduff lança promoção “Quinzenas temáticas”

Pauta do CEPEx de 18/09/2019

Processo Seletivo de Residência Médica - HUAP/UFF

Campus UFF de Rio das Ostras promove 1º Simpósio – Suicídio e seus diálogos

https://bit.ly/2klFSws
http://bit.ly/2kk3zoU
http://www.uff.br/?q=informativos


Prevenção ao suicídio: vamos conversar sobre isso? O HUAP está promovendo um evento de

conscientização do Setembro Amarelo. Confira a programação e participe!

| Dia 20/09, de 9h30 às 12h no HUAP.

 

A primeira Roda de Conversa NESED vai falar sobre questões nos campos de saúde, educação e

diversidade. Saiba mais! 

| Dia 20/09, de 14h às 17h30, na Faculdade de Educação.

 

Já está sabendo que a UFF está recebendo o 4° Festival de Cinema do BRICS? 

Saiba mais sobre essa mostra! 

| De 23/09 à 09/10, em locais e horários variados.

 

Com o intuito de debater sobre pesquisa e atividades relacionadas ao ensino de Libras, surdez,

inclusão, saúde e outros, a Proex está promovendo a III Jornada Acadêmica de Libras. Participe!

| De 23/09 à 25/09, de 14h às 20h, no campus Gragoatá.

 

A exposição "O olhar do Artista" de 2019 começa semana que vem e tem como tema deste ano a

fauna brasileira. Esta é uma iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre questões

socioambientais. Saiba mais!

| Dia 23/09 às 17h, no campus Praia Vermelha. 

 

Convidamos você para uma Roda de Conversa sobre o livro "Favela em Mim" com sessão de

autógrafos e leitura de poemas. O projeto une literatura e artes visuais e fala sobre intolerância,

silenciamento, estereótipos, luta, resistência.

| Dia 24/09, de 15h às 17h, na Biblioteca Central do Gragoatá.

 

"Universidade das Ideias: Conversas Espirais" é um novo programa para web gravado com

platéia ao vivo. O primeiro tema é  “Tupi or not Tupi - O papel vital da universidade” e propõe

indagações sobre a sobrevida do fazer universitário, artístico, científico e filosófico num cenário de

crise.

| Dia 24/09 às 17h, no Centro de Artes da UFF.

 

O projeto "Debatendo a Biossegurança Social com Foco na Saúde do Trabalhador" vai trazer

questões do cotidiano do trabalhador como tema do próximo debate. Confira a programação.

| Dia 25/09 de 13h às 15h, no Campo de São Bento.

 

O sofrimento psíquico em estudantes universitários: quem é que nos ouve?

| Dia 25/09 às 15h, no campus Gragoatá.

 

Buscando refletir sobre a mediação da leitura na Educação Infantil, semana que vem vai

acontecer a V Mesa Redonda sobre Bibliotecas na Educação Infantil. 

| Dia 25/09, de 16h às 18h30, no campus Gragoatá.
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Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúvidas 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, visualize aqui
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