
Apresentação de habilidades artísticas, oficinas, aulas abertas e premiações... Servidor, o que

você está esperando para se candidatar e oferecer diferentes atividades na II Semana do

Servidor da UFF? Entre os dias 22 e 30 de outubro, um calendário diverso de eventos

programado pela PROGEPE vai acontecer na universidade. E o mais legal disso é que você

poderá participar da construção desta grande semana em que comemoramos, sobretudo, o Dia

do Servidor Público (28 de outubro).

 

Veja como é possível se apresentar e também indicar colegas para participar. Prestigie este

evento que é feito para você e por você. E fique atento: após a fase de inscrições, divulgaremos o

calendário com toda a programação e o nome dos colaboradores que se apresentarão. 

Premiação do Servidor Emérito
 

Você já sabe, né? Todo ano prestigiamos os técnicos

administrativos que fazem a diferença na nossa

instituição. É sempre um momento muito especial, que

reúne servidores e familiares. Afinal, a premiação é

uma maneira de enaltecer aqueles que se esforçam

diariamente e contribuem para o crescimento da nossa

casa. Por isso, não deixe de indicar ao prêmio um

colaborador que seja admirado por muitos. Chefias,

essa também é uma oportunidade de você

homenagear alguém da sua equipe. Não perca o

prazo de indicação: 13 de setembro.

Leia o edital e confira as regras, que estão ainda mais fáceis. Agora é preciso coletar somente

dez assinaturas para a indicação do servidor. A premiação acontecerá no dia 22 de outubro, no

Centro de Artes, entre 9h e 12h. Esperamos vocês! Clique aqui para mais informações.

Mostra de Talentos
 

Prepare-se para uma semana de integração, lazer e muitas novidades!

http://www.uff.br/?q=premiacao-servidor-emerito


Pelo segundo ano consecutivo, a Mostra de Talentos

tem um único objetivo: conhecer os servidores que se

despontam dentro e fora da universidade. Se você

possui alguma habilidade artística, não pode deixar de

se candidatar. Dança, teatro, música, poesia, entre

outros, terão espaço nas apresentações. Fique atento

para o período de inscrições, que estarão abertas

até o dia 4 de outubro. A Mostra de Talentos

acontecerá no dia 22 de outubro, no Centro de Artes,

entre 14h e 18h. Acesse este link e se inscreva!

I Seminário Científico de Servidores da UFF
 

Lá vem novidade! No I Seminário Científico vamos

criar um espaço de reflexão sobre a produção técnico-

científica e as ações desenvolvidas na UFF pelos

técnicos administrativos e docentes, com a expectativa

de que a difusão desse conhecimento tenha impacto

na gestão e no desenvolvimento de melhores práticas

na universidade. Ou seja, uma ótima chance para você

apresentar as suas pesquisas que poderão ajudar no

crescimento da nossa querida instituição! O prazo

para submissão de trabalhos é até dia 30 de

setembro. Caso queira ser um participante-ouvinte,

inscreva-se até o dia 29 de outubro. 

Encontre mais informações neste link.

Atividades artísticas e de bem-estar
 

Está achando que acabou? Tem mais atividades

previstas e que podem ser realizadas pelos nossos

servidores. Nos dias 23, 24 e 29 de outubro, na

Reitoria, os servidores poderão oferecer oficinas

criativas, como artesanato e crochê, além de sessões

de bem-estar, como yoga e outros. Para se candidatar,

basta entrar em contato com a equipe de comunicação

da Progepe (whatsapp: (21) 97565-2071 e e-mail:

semanadoservidor.progepe@id.uff.br)

Está esperando o que para fazer parte deste grande encontro? Compartilhe com a nossa

http://www.uff.br/?q=mostra-de-talentos
http://www.uff.br/?q=seminario-cientifico


universidade as suas habilidades e contribua para a construção da II Semana do

Servidor! Para saber mais sobre o evento ou enviar sugestões, entre em contato com

semanadoservidor.progepe@id.uff.br.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

UFF inaugura curso de idioma, história e cultura brasileiras para alunos estrangeiros
 

O Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial

(MPEA) está comemorando 15 anos! Para celebrar, haverá um evento para reunir

docentes, egressos e profissionais da área | Dias 29 e 30 de agosto, entre 8h e 18h, no

campus Praia Vermelha

O Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais (GSO) promoverá o 

"II Seminário sobre raça e política no Brasil: organização, participação e representação". O

evento será gratuito, aberto à todos e serão emitidos certificados de participação | Dias 29

e 30 de agosto, entre 10h30 e 19h30, no campus Gragoatá
 

"Sustentabilidade: o uso da água e aproveitamento integral dos alimentos" é tema de

evento da Proex, o qual faz parte da atividade de extensão do projeto "Debatendo a

Biossegurança Social com Foco na Saúde do Trabalhador” | Dia 29 de agosto, entre 14h e

17h, no Valonguinho

Tem alguma dúvida sobre serviços, projetos e programas da Pró-Reitoria de Gestão de

Pessoas? Não se preocupe! Diferentes setores da PROGEPE estarão presentes para tirar as

suas dúvidas. Os dias, locais e horários desta nova ação, que também integrará a II Semana do

Servidor, serão divulgados em breve.

Inscrições abertas para workshop gratuito de dança com Cia. italiana no Teatro da UFF
 

Resultado da Chamada para Apoio de Projeto no Programa de Direitos Humanos e

Diversidade – 2019
 

Atenção para essa novidade! UFF informa novos horários e especialidades de

atendimento ambulatorial aos sábados

Inscrições abertas para o curso : Instrumentos de Avaliação de Cursos do MEC/INEP no

Contexto da Bibliotecas
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/28-08-2019/uff-inaugura-curso-de-idioma-historia-e-cultura-brasileiras-para-alunos
http://www.uff.br/?q=events/15-anos-do-mestrado-profissional-em-enfermagem-assistencial-mpea
http://www.uff.br/?q=events/ii-seminario-sobre-raca-e-politica-no-brasil-organizacao-participacao-e-representacao
http://www.uff.br/?q=events/biossegurancasaude-trabalhador-sustentabilidade-agua-e-alimentos
http://www.uff.br/?q=events/biossegurancasaude-trabalhador-sustentabilidade-agua-e-alimentos
http://www.uff.br/?q=events/biossegurancasaude-trabalhador-sustentabilidade-agua-e-alimentos
http://www.uff.br/?q=events/biossegurancasaude-trabalhador-sustentabilidade-agua-e-alimentos
http://www.uff.br/?q=informativos


Uma nova edição da Mostra PICS será realizada em breve, e o público presente poderá

participar de atividades do projeto ‘Cuidar’ e ‘Terapia Expressiva’ | Dia 4 de setembro, entre

13h e 17h, no campus Gragoatá

 

Acesse aqui todos os eventos

A PROGEPE, através da Escola de Governança em

Gestão Pública (EGGP/UFF), realizará o Módulo II do

curso em EAD: História e Políticas do Ensino

Superior no Brasil. O período de pré-inscrição para

este módulo é até 6 de setembro, às 14h, e serão

disponibilizadas 40 vagas. A ação terá duração de 30h

e será realizado no período de 16 de setembro a 21 de

outubro. Os servidores que finalizaram o primeiro

módulo terão prioridade de matrícula. Para mais

informações e detalhes de inscrição, clique aqui.

Faltam algumas semanas para a realização do "II Simpósio Setembro Amarelo: construindo

caminhos", mas as vagas para ouvintes já estão esgotadas. Se você perdeu a oportunidade de se

inscrever, não se preocupe! No dia do evento, haverá lista de espera para preenchimento na hora

em caso de desistências. Ahhhh, e se você garantiu a sua participação, não se esqueça do

café da manhã colaborativo. Nada melhor do que começar o dia com comida, amor e afeto! 

Veja a programação completa.  
 

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

                

http://www.uff.br/?q=events/proxima-edicao-da-mostra-pics-tera-atividades-dos-projetos-cuidar-e-terapia-expressiva
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=inscricoes-abertas-curso-historia-e-politicas-do-ensino-superior-no-brasil-ead-modulo-ii-0
https://www.even3.com.br/simposioconstruindocaminhos/
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.instagram.com/uffoficial/

