
Empatia, altruísmo e compaixão são sentimentos que despertam

na gente quando pensamos em ajudar o próximo. Aproveitando

que o inverno já chegou, que tal então colocar a sua solidariedade

em dia e contribuir com a ‘Campanha do Agasalho - Bibliotecas

solidárias’? 

 

Promovida pela Superintendência de Documentação da UFF, a

campanha está na sua terceira edição e toda comunidade acadêmica pode doar roupas de

inverno, mantas, cobertores e outros itens nas diversas bibliotecas espalhadas pelos campi da

universidade até o dia 18 de julho. 

 

Essa é ainda uma excelente oportunidade para a regularização dos usuários das bibliotecas que

estão suspensos devido ao atraso na entrega de livros. Basta comparecer à unidade onde foi

gerada a suspensão e entregar produtos específicos. Por exemplo, se o atraso for de até 30 dias,

você pode escolher um desses itens para doação: gorro, par de luvas, par de meias novas ou

cachecol. Confira os itens específicos para entrega, conforme o período de atraso dos livros.

 

Verifique também se as peças usadas e doadas nas bibliotecas estão limpas e em bom estado de

conservação. Isso é muito importante! Os donativos arrecadados nas unidades de Niterói serão

direcionados a duas instituições: Lar da Criança Padre Franz Neumair e 

Abrigo do Cristo Redentor do Estado do Rio de Janeiro. Nos campi do interior, as doações serão

realizadas em entidades sem fins lucrativos dos respectivos municípios. 

 

E, lembre-se, você não precisa da mobilização de uma campanha para fazer o bem ao próximo.

Engaje-se em atividades solidárias próximas ao seu local de trabalho e moradia e faça a

diferença! 

 

E aí, servidor, já respondeu a pesquisa sobre o
Comunica UFF? 

 

Colabore com a campanha de agasalhos da UFF

http://www.ndc.uff.br/content/iii-campanha-do-agasalho-bibliotecas-solidarias
http://lardacrianca.biz/
https://www.abrigodocristoredentor.com.br/


Aproveitando que o informativo vai comemorar um ano, gostaríamos

de ouvir você! Essa é uma oportunidade para avaliarmos a eficácia

deste canal de comunicação e ainda pensarmos em novas seções e

conteúdos, de acordo com as demandas sugeridas por você. O

'Comunica UFF' é de toda universidade e um veículo democrático.

Então seja uma voz ativa neste processo. 

 

Contamos com a sua participação! Responda a pesquisa aqui!

 

Você já conferiu a exposição 'A presença imigrante em São Gonçalo'? Até 17 de julho, na

Biblioteca Central do Gragoatá 

Três Marias
30 de junho a 22 de julho (sábados e domingos) | 16h 

Idealizado e realizado pela Cia. Teatral Crias da Casa, Três Marias

é um espetáculo lúdico e poético ancorado numa proposta cênica e

estética de uma trupe mambembe contadora de histórias. Três

Marias utiliza a linguagem da farsa e do musical para retratar a

saga de uma trupe de contadores de histórias e tratar de temas

como amor, aventura e morte, entre outros. 

 

Apresentado pela primeira vez em 2012, a peça teve grande

receptividade do público e da crítica, tendo sido recordista de

indicações no Prêmio Zilka Sallaberry, naquele mesmo ano,

concorrendo em nove das 10 categorias existentes. Destas,

recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Figurino. A

partir de então, Três Marias ganhou diversos prêmios e se apresentou em mais de 15 cidades do

Brasil, já tendo passado pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Santa

Lançamento da Eduff propõe novo recorte sobre o conceito de subjetividade

Clássico do século XVIII, “Flora Fluminensis” ganha edição atualizada

Conselhos Superiores: Pauta do CUV - 27/06/2018

Disponível Edital SEMEXT 2018

Reflexões sobre a educação odontológica e o Sistema Único de Saúde é tema de livro

Acesse aqui estes e outros informativos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemuVbZ4eu4D-VVNh1j1vUg27Gc5o217g2e_d-k-1JbAZ6XPA/viewform
http://www.uff.br/?q=events/presenca-imigrante-em-sao-goncalo
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/tres-marias/
http://uff.br/?q=informativos


Catarina e Paraná.

 
Ingressos: R$ 30 | R$ 15 (meia)

Classificação etária: Livre

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.

Agora as matérias da seção 'Você sabia?' estão disponíveis na página principal do site institucional. Acesse: www.uff.br

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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