
Artur Glauco Chaves Brazão - Gerência Operacional de

Tecnologia/ PROEX

Nasci em Belém-PA e vim com 2 anos para Niterói. Como servidor

trabalhei por 7 anos no Núcleo de Documentação (atual SDC) para

compor a 1ª equipe de construção do Laboratório de Conservação e

Restauração de Documentos. Em seguida, passei pela Biblioteca de

Geografia. Lembro bem, pois era 1994, ano de copa do mundo (o

inesquecível tetra do Galvão Bueno). Depois fui para a Biblioteca

Central, a convite da Prof.ª Aydil de Carvalho, para trabalhar com o

acervo do Centro de Memória da UFF. Já em 1995, trabalhei na criação do 1º Banco de Dados

das Ações de Extensão, na Proex. Foi o início dos registros das Ações de Extensão na UFF.

Em 2002, pedi para atuar temporariamente no Programa Oficina do Saber, no pré-universitário.

Vivência muito rica que me impulsionou posteriormente ao Conexões de Saberes. Retornei à

Conte sua história para gente!
 

Ana Cristina Dos Santos Silva - Huap

Tenho 52 anos, ingressei no HUAP em setembro de 2013 como

auxiliar de enfermagem. Estou lotada na CCF, 7º Andar. Por ter

achado a estrutura do hospital maravilhosa, e ter o sonho antigo de

trabalhar em um hospital de ponta, fiquei muito feliz ao ser

convocada. Sou mineira e troquei 15 anos de serviço estatutário

pelo HUAP. Incertezas...tive várias! Mas amei o hospital e fui muito

bem recebida. Só tenho a agradecer. Nesses 6 anos, fiz faculdade

de enfermagem e me formo agora em dezembro/2018. Devo

isso a minha força de vontade e o desejo de fazer parte dessa

família HUAP, que me proporcionou tanto conhecimento. Conheci pessoas maravilhosas,

incentivadores, líderes que fazem com que você se engaje e tente fazer do seu local de trabalho o

melhor sempre. Meus sonhos são muitos e estes são alimentados pelo meu ambiente de trabalho,

por essa minha casa chamada Hospital Antonio Pedro. Sinto um orgulho imenso. Espero fazer

parte desse time por muitos anos, me aprimorando e fazendo o que sei de melhor: meu trabalho,

meu carinho e cuidado com pacientes, minha empatia e a visão humana que carrego comigo. Só

tenho a agradecer. Antônio Pedro, meu porto seguro!



Proex e, em 2009, um edital nacional de extensão, o ProExt, me levou a aceitar um novo desafio:

trabalhar com a plataforma SIGProj. Estruturei um novo setor, o Gedaex, posteriormente

GOT/EX (Gerência Operacional de Tecnologia), já institucionalizado, onde sigo como Gerente

Operacional. Atualmente, sou também membro da Comissão de Implantação do SEI na UFF,

e, aqui, ressalto o enorme passo que a UFF está realizando. Orgulho e gratidão a vocês colegas

de UFF que sempre estiveram ao meu lado.
 

Você também pode compartilhar a sua história com a UFF aqui no Comunica! 

Queremos conhecer você um pouco melhor!!

Envie um e-mail para ciscs@id.uff.br. A próxima edição é no mês de dezembro. 

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
UFF realiza semana dedicada aos seus servidores

A Semana do Servidor vai até amanhã, dia 01/11. Ainda dá tempo de você conferir a programação

e participar de alguma atividade. Confira!
 

Participe do evento comemorativo dos 50 anos do Instituto de Química da UFF!
 

Em comemoração ao mês de prevenção do câncer de mama, no dia 18 de
outubro a UFF se vestiu de rosa. Clique aqui e confira as fotos!

Edital VII Prêmio de Excelência em Docência
 

Relação dos contemplados com a premiação do Servidor Emérito UFF 2018
 

Por uma Frente Ampla em Defesa da Democracia
 

UFF na defesa da autonomia e liberdade de expressão
 

Censo 2017 - UFF é a Universidade Federal com maior número de Matrículas na Graduação
 

Conselhos Superiores: Pauta do CUV de 31/10/2018
 

Avaliação Institucional pelos(as) técnico(a)-administrativos até 15/12/2018
 

Pesquisadores da UFF Nova Friburgo recebem Menção Honrosa
 

UFF promove educação ambiental em escola de Duque de Caxias
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/26-10-2018/uff-realiza-semana-dedicada-aos-seus-servidores
http://www.uff.br/?q=events/semana-do-servidor-uff
http://www.uff.br/?q=events/50-anos-instituto-de-quimica
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/albums/72157674812331148
http://uff.br/?q=informativos


Atenção, servidor da UFF! "Boas práticas no serviço público" é tema

de palestra durante a Semana do Servidor. Não perca este debate

que acontece amanhã, dia 01/11, às 10h, na Fundação Euclides da

Cunha (FEC). A sua participação é mais que fundamental!

 

Festival do Rio
 02 e 11 de novembro 

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

                

O Festival do Rio volta ao Cine Arte UFF com a Mostra Novos

Rumos e algumas sessões especiais (Central do Brasil, Pixote e

Rio 40 graus). A Novos Rumos conta com curtas e longas e terá,

nesta edição, filmes como Ilha (premiado em Brasília), Inferninho,

Mormaço e Luna.
 

 

Confira a programação completa!

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/festival-do-rio/
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/
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/festival-do-rio/

