
Você sabia que 23 de abril foi o Dia Mundial do Livro? Drama, crônica, romance, ficção científica e

fantasia fazem parte da extensa categoria de obras que podem despertar o seu interesse para o

hábito da leitura. E quando amigos, familiares e colegas de trabalho indicam um bom livro, a

motivação é ainda maior. Por isso, fique ligado nas dicas pensadas por alguns servidores da UFF

e boa leitura! 

 

Livro: A arte de ser ousada

Autora: Comba Marques Porto

 

O livro rende um tributo à Carmen da Silva, um dos ícones do

movimento feminista brasileiro pós 1975, e expõe o papel da

mulher protagonista da luta pela igualdade, entre avanços e

retrocessos. Me identifico com a luta pela representação e voz das

mulheres nos diferentes espaços e me orgulho dos direitos

conquistados com ousadia.

 

Leitora: Professora Alexandra Anastacio - Diretora da Faculdade de Nutrição

 

Livro: Profecia Celestina

Autor: James Redfield

 

O livro fala sobre uma busca pessoal voltada para o reconhecimento

da sincronicidade do universo na vida cotidiana. É considerado por

alguns um livro de autoajuda e por outros como relacionado à

espiritualidade. Eu o encaro como uma reflexão sobre quem somos

e o que queremos ser e como podemos diminuir o abismo entre

expectativa e realidade.

 

Aproveite as dicas dos servidores da UFF e faça da leitura um hábito!



Leitora: Michelle Teixeira da Silva Castro - Secretária Executiva - ICM/UFF

Livro: As leis invisíveis do dinheiro

Autor: Ricardo Melo

 

Já faz algum tempo que venho utilizando minhas horas livres para

aprender sobre o funcionamento do mercado financeiro e

recentemente comprei o livro "As leis invisíveis do dinheiro", que

propõe um método de enriquecimento financeiro aliado ao

desenvolvimento pessoal. Eu achei esse livro interessante e o

indico para quem pretende iniciar ou aperfeiçoar sua educação

financeira, porque ao mesmo tempo que o autor apresenta

técnicas de investimento que nos proporcionam o enriquecimento lícito e permanente, ele também

defende a ideia de que devemos usar o nosso tempo e a nossa energia em atividades que nos

trarão o enriquecimento emocional e espiritual. E para quem acha que o dinheiro é a raiz de todos

os males, tome cuidado. É melhor ler o livro e aprender a se livrar dessa crença o quanto antes.

 

Leitor: Tobias Santos -  Técnico em Assuntos Educacionais -  Escola de Governança em

Gestão Pública (EGGP)

 

Livro: Lições finlandesas: o que o mundo pode aprender com a

mudança educacional na Finlândia?

Autor: Pasi Sahlberg

 

Esta obra fez repensar a educação em vários países do mundo e

mostra como um país jovem (sua independência se deu em 1917)

conseguiu, em poucas décadas, alcançar o topo do ranking mundial

na área da Educação, superando os EEUU, o Japão e a Coreia do

Sul. Sua reforma educacional teve como principais eixos: a) a

valorização do professor e sua formação; b) a melhoria do ambiente escolar. Sendo um país de

elevada qualidade de vida, seu sistema educacional é público, universal e gratuito, da pré-escola

à universidade.

O autor é um educador finlandês que atua como consultor em vários países, tendo sido diretor-

geral no Ministério da Educação da Finlândia e professor visitante na Universidade de Harvard.

Uma leitura indispensável para quem aspira uma educação melhor em nosso país e quer lutar por

ela no Brasil.

 

Leitor: Aníbal Bragança - Doutor em Ciências da Comunicação (USP) - Diretor da Eduff



Vem aí o Show "Cinema na Música" de Sérgio Ricardo. Dias 28 e 29 de abril. Não perca!

O Projeto Música Livre apresenta El Efecto e Meu Funeral no dia 26 de abril no Teatro da UFF.

Participe! 

Conheça melhor a história da nossa universidade. Participe do lançamento do livro

"Economia, história e memória"

Corre que ainda da tempo! Participe da Semana Mundial de Alergia. O evento acontece amanhã!

Mona Canta Dalva
Dias 02 e 03 de Maio | 20h

BNDES e FBB lançam edital de R$ 10 milhões para reaplicação de tecnologias sociais

UFF lança edital para seleção de servidores públicos federais para o banco de instrutores do SEl

Você conhece nosso serviço de Orientação Vocacional?

Eleições para reitoria da UFF vão para o 2o. turno

EGGP oferece curso à distância de Gestão de Conflitos para gestores da UFF.

AGIR divulga chamada de processo seletivo simplificado para alunos de graduação e pós-

graduação

Novos processos estão no SEI!

 

Acesse aqui estes e outros informativos

No contexto das comemorações do centenário de nascimento da
cantora Dalva de Oliveira (1917-1972), a atriz e também cantora
Mona Vilardo homenageia essa que foi uma das Rainhas do Rádio.
Nascida em 5 de maio de 1917, Dalva de Oliveira, conhecida como
"Rouxinol Brasileiro", realizou mais de 400 gravações que a
elegeram como uma das maiores vozes do Brasil. Sua bela voz
está registrada em vários coros dos discos de Carmem Miranda,
Orlando Silva e Francisco Alves. 
Dalva de Oliveira começou sua carreira cantando no grupo Trio de
Ouro, que formou com Herivelto Martins e Raul Sampaio. Em
'Mona canta Dalva', o Trio de Ouro é, na verdade, um quarteto
formado por Mona Vilardo (voz), Marco Lima (violão), Ayres
D'Athayde (percussão) e Ricardo Nascimento (trompete).
 

Centro de Artes UFF
Ingressos: R$50 inteira e R$25 meia
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O Globo | Coletivo feminista promove debates semanais sobre raça e gênero na UFF

O Povo | Morre aos 89 anos o cineasta Nelson Pereira dos Santos

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
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