
58 anos de história: orgulho de ser UFF
 

 

Na próxima terça, 18 de dezembro, a UFF completa 58 anos de existência. Muitos avanços e

grandes realizações marcam essa história. Mas nada disso seria possível sem a sua parceria,

técnico administrativo e docente. 

 

O seu amor pela universidade atravessa os nossos campi e se traduz em um trabalho dedicado e

responsável em prol de uma sociedade mais justa e crítica. É por isso que o orgulho de fazer

parte do time UFF está dentro de cada um de nós e é expressado por meio dos nossos gestos,

falas e tarefas diárias. 
 

 

Alguns dos nossos colegas e estudantes aceitaram o desafio de compartilhar esse sentimento. 

 

Assista o vídeo abaixo e confira: 
 

VII Prêmio de Excelência em Docência - resultado
 

Nota sobre o recesso de final de ano na UFF
 

Conselhos Superiores: Pauta do CUV de 12/12/2018
 

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 12/12/2018
 

Eduff lança "Cultura Negra", uma coletânea em dois volumes
 

UFF é uma das 3 Universidades Federais com mais docentes doutores

https://www.youtube.com/watch?v=BrlM9z78jPE


Confira as notícias destaque no site da UFF!
 

 

Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua recebe terrenos doados pela Prefeitura
 

 

Cerimônia de posse do novo reitor da UFF se transforma em uma grande

homenagem à universidade pública
 

'A vida misteriosa dos matemáticos' é tema de livro do Instituto de Matemática da UFF. 

Prestigie o lançamento no dia 13/12, às 18h.Saiba mais!
 

Livraria Icaraí recebe lançamento de "Racismo, capitalismo e subjetividade". Dia 20/12, às 18h, na

Livraria Icaraí.

O seu setor tem algum website, página de revista científica ou

de curso hospedado nos servidores da Superintendência de

Tecnologia da Informação? Caso a resposta seja sim, fique de olho

no recadastramento anual dos dados, que agora tem que ser feito

por você até o dia 12 de fevereiro. Páginas com informações

desatualizadas serão desativados por cerca de 3 meses. Para evitar isso, procure mais

informações: http://www.uff.br/node/11982#main

 

Filme: Olhar estrangeiro
Dia 13/12, às 16h

 

Medicina, Publicidade e Propaganda e Jornalismo foram os cursos mais procurados na UFF em

2018.
 

Boletim de Serviço da UFF sob gestão da Superintendência de Documentação a partir de janeiro

de 2019
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

Olhar Estrangeiro é uma obra sobre os clichês e as fantasias que se

espalharam pelo mundo afora sobre o Brasil. Baseado no livro "O

Brasil dos gringos", de Tunico Amancio, o documentário mostra a

visão que o cinema mundial teve do país ao longo de décadas. 

http://www.uff.br/?q=noticias/11-12-2018/campus-da-uff-em-santo-antonio-de-padua-recebe-terrenos-doados-pela-prefeitura-0
http://www.uff.br/?q=noticias/10-12-2018/cerimonia-de-posse-do-novo-reitor-da-uff-se-transforma-em-uma-grande-homenagem
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-do-livro-vida-misteriosa-dos-matematicos
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-do-livro-vida-misteriosa-dos-matematicos
http://www.uff.br/?q=events/livraria-icarai-recebe-lancamento-de-racismo-capitalismo-e-subjetividade
http://www.uff.br/node/11982#main
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/olhar-estrangeiro/
http://uff.br/?q=informativos


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: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

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

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

Filmado na França (Lyon e Paris), Suécia (Estocolmo) e EUA (Nova

York e Los Angeles), o filme, através de entrevistas com diretores,

roteiristas e atores, desvenda os mecanismos que produziram esses

clichês. Confira o trailler aqui.

 

Encerrando as celebrações dos 50 anos do Cine Arte UFF, a sessão

contará com uma homenagem ao professor Tunico Amâncio, do

departamento de Cinema e Vídeo da UFF. 

 

Entrada Franca.

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/
https://www.youtube.com/watch?v=FbMMKxvXs6g

