
Renato Franco - Diretor da Editora da UFF

 

Entrei na UFF em 2004 para fazer o mestrado em História. Era um

programa em ascensão e repleto de novos debates, por isso, fazer

parte do PPGH como um jovem pesquisador foi muito positivo. Para

além da reconhecida excelência, a experiência de ser um anônimo

em um programa de ponta ajudou a redimensionar minha inserção

profissional, ter acesso a outras tradições historiográficas. No fim do

meu mestrado, iniciei um estágio temporário na FGV, onde acabei

ficando por oito anos. Em paralelo, em 2007, iniciei meu doutorado na USP. Fui contratado na

FGV como pesquisador, dando seguimento à produção de materiais didáticos para o ensino

médio, me tornei professor, coordenador editorial. Faço menção a esse momento, porque o

considero fundamental para me tornar a pessoa que sou hoje. Depois de anos trabalhando em

funções executivas, decidi prestar concurso para a UFF para me dedicar à pesquisa. De 2013

para cá, no entanto, muitas das experiências passadas foram extremamente úteis para as funções

que passei a exercer no Instituto de História, do qual faço parte. Trabalhei por mais de três anos

na editoria da revista Tempo; entrei para o PPGH, um dos mais importantes programas de pós-

graduação do país; e, desde julho de 2018, exerço a função de diretor da EDUFF, o que, para

mim, é motivo de muita satisfação. Desde então, trabalhamos incansavelmente para que a

EDUFF melhore seu catálogo, sua distribuição, de modo a se tornar um exemplo de excelência.  
 

Carlos Augusto Macedo - Assistente Administrativo do

Gabinete da Superintendência do Huap

 

A minha história com a UFF teve início há 45 anos (em 1974)

quando comecei minhas atividades administrativas no Serviço de

Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, ligado ao Departamento de Cirurgia

Geral e Especializada da Faculdade de Medicina, na qual

permaneci por dois anos (de 1974 a 1976). Em 1977, fui convidado

para trabalhar na área administrativa do Departamento de Cirurgia

Geral e Especializada. Em 1986, assumi o cargo de Secretário dos cursos de pós-graduação lato

sensu e stricto sensu do departamento. Na época, eram cinco cursos de especialização e dois de

mestrado. Posteriormente, fui exercer a Chefia de Secretário de Coordenação de Pós-Graduação

do antigo Centro de Ciências Médicas (CCM). No ano seguinte (2003), com a eleição do novo

diretor do CCM, Tarcisio Rivello, exerci a função de Secretário do Diretor e ali permaneci até

outubro de 2006. No mês seguinte, o diretor do CCM assumiu o cargo de direção do Hospital

Universitário Antônio Pedro (Huap). Então, o atual Superintendente do Huap me levou para

Conte sua história!



trabalhar com ele. Hoje, com mais de uma década de atuação no hospital universitário de Niterói,

digo que sinto orgulho de trabalhar nesta unidade de saúde, ensino e pesquisa, como nas outras

unidades da universidade por onde passei. Agradeço à UFF pelo crescimento do meu

conhecimento e experiência profissional adquirida nestes 45 anos de amizade, dedicação e

respeito a essa instituição.
 

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
UFF reúne esforços em projeto de reflorestamento

do Morro Boa Vista em Niterói
 

Quem não gosta de café e autores clássicos? Amanhã, 15/03, tem Café Cultural! Saiba mais!

Participe da campanha "Amor em Cada Fio"! A ação acontece dia 18/03, no Huap!

Dia 20/03 tem a Roda de Conversa: Mulheres na Graduação. Confira a programação!

Não perca o Evento Comemorativo do Dia da Mulher! Dia 22/03. Confira as palestras.

Diálogo sobre Sustentabilidade e Resiliência na UFF. Dia 22/03. Saiba mais!

Acesse aqui todos os eventos

O mês de março está recheado de comemorações relacionadas ao

Dia Internacional da Mulher. E no dia 28/03, no Hall da Faculdade

de Engenharia, a DPVS/Casq vai prestigiar as "Estrelas da UFF",

ou seja, todas as mulheres que foram indicadas para receberem

essa homenagem. Confira a programação e não perca!

Música: Orquestra Sinfônica Nacional
Dia 17/03 às 10h30

A Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal

Fluminense abre neste domingo (17), às 10h30, a temporada no

Centro de Artes UFF. Mas antes, na sexta-feira, dia 15, às 20h,

estará na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio, para a abertura

oficial das atividades de 2019. Os músicos da orquestra preparam

UFF abre inscrições para o curso de capacitação em Direito Administrativo

Projeto Trote Cultural UFF lança programação para o primeiro semestre de 2019

Proex promove ações na Agenda do mês da mulher de Niterói

Edital - Eleição Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD

Acesse aqui estes e outros informativos

http://uff.br/?q=noticias/13-03-2019/uff-reune-esforcos-em-projeto-de-reflorestamento-do-morro-boa-vista-em-niteroi
http://uff.br/?q=noticias/13-03-2019/uff-reune-esforcos-em-projeto-de-reflorestamento-do-morro-boa-vista-em-niteroi
http://www.uff.br/?q=events/cafe-cultural-do-departamento-de-psiquiatria-e-saude-mental
http://www.uff.br/?q=events/amor-em-cada-fio-3a-edicao
http://www.uff.br/?q=events/roda-de-conversa-mulheres-na-graduacao
http://www.uff.br/?q=events/evento-comemorativo-do-dia-internacional-da-mulher-0
http://www.uff.br/?q=events/i-workshop-prefeitura-municipal-de-niteroi-e-uff
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=events/dia-internacional-da-mulher
https://www.facebook.com/events/313439399362132/
http://uff.br/?q=informativos


uma grande homenagem a dois ícones da música: Claudio Santoro, nascido há 100 anos, e Edino

Krieger, que completou 90 anos em 2018, celebrado pela OSN com o lançamento de um CD

gravado no ano passado. O programa também inclui a Suíte Masquerade, de Aram Kachaturiam.

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
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