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Tenho 57 anos de idade e vim para a UFF remanejada da extinta

Legião Brasileira de Assistência (LBA). Comecei, em 1993, na

Escola de Serviço Social, no Campus do Gragoatá, com a adorável

diretora Georgete. Depois, vim para Instituto Biomédico, em 2001,

onde fui muito bem recebida pelo diretor daquela época, Tarcísio

Rivello, pelo chefe de departamento, Prof. Luiz Antônio, e pelos

meus atuais amigos, e agora irmãos, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia (MFL). Sou

secretária do mesmo setor e já passei por 7 chefes maravilhosos. Todos eles me ensinaram muito.

Devo a cada um deles o que sou hoje como funcionária. 
 

Conte sua história para gente!
 

Cesar Costa
 

 

Tenho 59 anos e entrei na UFF como auxiliar administrativo em

2012. Desde então, estou lotado na Gerência Plena Financeira da

Proaes, onde executo todas as atividades inerentes ao setor.

Embora eu não atue na área de minha formação, me adaptei e

aprendi as atividades graças ao clima de harmonia e

companheirismo dos colegas. Sou bacharel em Geografia e tenho

pós-graduação em História e em Ciências Sociais por esta

universidade. Trabalhei 38 anos na iniciativa privada como agente de viagens e me aposentei, aos

54 anos, pelo regime jurídico CLT. 
 

 

A minha vinda para a UFF se deu graças a minha esposa, que fez a minha inscrição no concurso

de 2012 e só foi me dizer quando faltavam duas semanas para a prova. A atitude dela é fruto

dos vínculos de amizades com professores e colegas que aqui criamos. Já como servidor, percebi

melhor a importância do papel da UFF para uma formação de cidadãos críticos da realidade social

e para o avanço científico e tecnológico, visando contribuir para a construção de uma sociedade

justa e mais igualitária. Isto foi o que me fez permanecer até hoje dando o meu melhor para este

fim.



 

Atualmente, meu diretor é o Otílio Machado e minha chefe, Fernanda Carla de Brito. E agora,

estou muito feliz e orgulhosa do novo reitor Antonio Claudio da Nóbrega, pois pertence ao meu

departamento. Visto a camisa do MFL, sim! O Instituto Biomédico é um lugar onde mora a

natureza e onde os alunos e professores observam um ambiente sadio e cheio de encanto.

Trabalhar na UFF é um prazer! 

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!

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
Radar instalado na UFF permitirá redução de impactos 

ambientais na Baía de Guanabara
 

Lugar de mulher é na ciência! Prestigie o evento comemorativo da exposição 

"Pioneiras da Ciência" dia 10/12, às 9h.
 

Seminário na UFF discute sobre a construção de novos cenários para as artes em articulação com

o campo social. Participe do evento 'Uso Impróprio', de 11 a 13/12, no MAC.

Vamos falar de saúde mental? Dia 12/12 às 9h vai ter o I Seminário de Saúde Mental

da Assistência Estudantil. O evento é voltado para professores e coordenadores de

curso. Participe!
 

Reitoria propõe mapeamento prioritário para flexibilização de jornada de trabalho
 

Prograd divulga Calendários Escolar e Administrativo de 2019
 

Láurea Acadêmica 2018 - Resultado dos premiados
 

Edital do Programa de Estágio Interno
 

Transferência, Reingresso e Mudança de Curso: 2.330 vagas na graduação para 2019 (além do

SiSU)
 

Inscrições para a próxima turma do Mestrado em Saúde Coletiva da UFF terão início em 02 de

janeiro de 2019
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/04-12-2018/radar-instalado-na-uff-permitira-reducao-de-impactos-ambientais-na-baia-de
http://www.uff.br/?q=noticias/04-12-2018/radar-instalado-na-uff-permitira-reducao-de-impactos-ambientais-na-baia-de
http://www.uff.br/?q=events/evento-comemorativo-da-exposicao-pioneiras-da-ciencia
http://www.uff.br/?q=events/participe-do-seminario-uso-improprio-confira-programacao
http://www.uff.br/?q=events/i-seminario-de-saude-mental-da-assistencia-estudantil
http://www.uff.br/?q=events/i-seminario-de-saude-mental-da-assistencia-estudantil
http://uff.br/?q=informativos


A cerimônia de posse dos novos reitor e vice-reitor da UFF acontece hoje, às 18h, no Teatro da

UFF e toda a comunidade universitária está convidada! Mas caso você não esteja presente, não

tem problema! O perfil oficial da universidade no Facebook vai transmitir a solenidade ao vivo para

você não perder nenhum detalhe! Além disso, o Cine Arte UFF também contará com transmissão

ao vivo. Prestigie o evento!

E aí, você já está na lista de Whatsapp da Progepe? Ainda não?!

Faça parte agora da lista de transmissão da Pró-reitoria de Gestão

de Pessoas e fique por dentro de todas as novidades da área, como

cursos, eventos, jornada de trabalho e muito mais!!! Envie uma

mensagem para (21) 97565-2071, com o seu nome, cargo, lotação e

tempo na instituição. Nos vemos lá!! 
 

Quarteto de Cordas da UFF se apresenta no Campus de Pádua 
11 de dezembro | 18h

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 Quarteto de Cordas da UFF se apresenta no Campus da UFF de

Pádua, às 18h, com entrada franca. No programa selecionado para

o evento será apresentada uma viagem musical, começada no

Império Austro-Húngaro de Mozart, passando pela brasilidade de

Pixinguinha, Ernst Mahle, Tom Jobim e Vinícius de Moraes até

chegar ao compositor e bandoneonista argentino Ástor Piazzolla.
 

 

A UFF é a única universidade federal brasileira a possuir um

quarteto de cordas em seu quadro permanente com a finalidade de oferecer apresentações com

uma grande variedade de peças do repertório universal e brasileiro. O quarteto de cordas é

formado por dois violinos, uma viola e um violoncelo
 

 

Confira a programação completa aqui!

http://www.uff.br/?q=events/uff-convida-para-posse-dos-novos-reitor-e-vice-reitor-em-0612
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
http://www.uff.br/?q=events/quarteto-de-cordas-da-uff-se-apresenta-no-campus-de-padua
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.uff.br/sites/default/files/eventos/programa-quarteto-de-cordas-uff-no-infes_1.pdf



