
Voltamos! Depois de um breve recesso, já estamos com a corda toda para te manter

informado sobre as principais atividades da universidade! Confira abaixo a edição

dessa semana!

Conte sua história para gente!
 

Andrea Latge - Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e

Inovação 

 

Entrei na UFF em 1985 como aluna de doutorado no curso de pós-

graduação em Física. Neste mesmo ano, fui contratada como

professora no Instituto de Física, por meio de concurso prestado

em 1984. O doutorado foi cursado em meio a muitas tarefas, já que

até 1989, quando me titulei, atuei como discente e docente, sendo

ainda coordenadora de cursos básicos de Física. Aliás, fui a primeira doutora formada pelo

Programa, por isso, a minha defesa aconteceu em clima de festa, com direito a todos os discursos

possíveis.
 

 

Aos poucos passei por experiências de gestão, sendo vice-chefe de departamento e

coordenadora do curso de Pós-graduação em Física, um aprendizado importante que serviu para

olhar o que também acontecia em outras instituições e, assim, superar os desafios da área. Ao

deixar este cargo, fui convidada para ser Coordenadora dos Cursos de Pós-graduação da UFF,

uma experiência nova e totalmente inesperada por mim.
 

 

Voltei anos mais tarde para a gestão central como Coordenadora de Pesquisa, ligada a PROPPI,

depois como Coordenadora Acadêmica na Superintendência de Relações Internacionais por três

anos e mais um ano como Coordenadora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, repetindo a

função. Cada passo desses me acrescentou muitas descobertas e ensinamentos, sendo o mais

importante deles o de aprender a envolver gente na tarefa de construir uma Universidade cada

vez melhor! Hoje, como Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação continuo com a

mesma vontade de transformação e aprimoramento conjunto, interno e externo, e certa de contar

com muitos colegas nesta empreitada.
 



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

Queremos conhecer você um pouco melhor!!

Envie um e-mail para dms.scs@id.uff.br!

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
UFF se destaca internacionalmente com pesquisas sobre cidades inteligentes

 

Ludmila Franco - Docente e Técnica  Administrativa -  UFF

Campos

 

A minha história com a UFF começou com minha mãe. Sempre que

a mesma podia, vinha e me trazia para os cursos de extensão e de

férias na Universidade, foram nesses momentos que o desejo de

estudar na Universidade tornou-se um sonho. Prestei o vestibular e

não fui aprovada, fui estudar em outra instituição, porém procurava

sempre participar de eventos por aqui.
 

 

No ano de 2013, prestei o concurso para a vaga de Tradutora/Intérprete de Libras da instituição e

para minha felicidade finalmente ingressei na faculdade, não como aluna, mas fazendo parte do

seu quadro de funcionários. No ano de 2015, realizei mais um sonho: me tornei aluna na pós-

graduação no curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão. Em 2016, prestei o

concurso para Professora de Libras para a UFF de Campos dos Goytacazes, no qual fui

aprovada, integrando o cargo de professora e técnica da Universidade. Hoje, continuo sendo

aluna, mas agora no curso de Doutorado. Posso dizer que meus sonhos se concretizaram e

surpreendentemente Deus me proporcionou muito mais do que podia pedir ou pensar! A UFF não

é mais um sonho e sim uma realidade.
 

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 06/02/2019
 

Chamada para pareceristas do Sustainable Business International Journal
 

UFF substitui Memorando por Ofício a partir de fevereiro
 

SEI economiza 75.441 folhas em 2018
 

Nota Oficial da UFF sobre o caso do aluno David Nobio
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/06-02-2019/uff-se-destaca-internacionalmente-com-pesquisas-sobre-cidades-inteligentes
http://uff.br/?q=informativos


Hoje, dia 07/02, vai rolar o video-debate do filme brasileiro "AMescla na Bahia" . Às 19h30, no

Centro de Artes.

Exposição: Um Rio de Sentimentos
 24 de janeiro a 10 de março

 

A  exposição "Um Rio de Sentimentos", do artista plástico Cocco Barçante, reúne trabalhos

realizados a partir de oficinas realizadas em comunidades do RJ. Em um dos espaços, na Sala

Planeta, o público poderá refletir sobre a relação com o meio ambiente e responsabilidade social

com obras feitas a partir de lixo eletrônico, que seriam descartados de forma irregular.  A mostra

tem entrada franca e nos dias 22 a 27 de fevereiro, entre 13h e 18h, haverá oficina gratuita de

máscaras artesanais com o artista.

 

Local: Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro

Horário: de terça a domingo, de 12h às 19h.

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

A Progepe tem uma novidade para você, servidor! Todos os

aniversariantes do mês concorrem a um kit brinde exclusivo. 
 

Fique ligado nos comunicados da pró-reitoria via Whatsapp

(021 97565-2071) e Facebook. 

http://www.uff.br/?q=events/amescla-na-bahia-filme-gratuito-com-debate-no-cine-arte-uff
http://uff.br/?q=events/exposicao-um-rio-de-sentimentos-por-cocco-barcante-e-artesaos-fluminenses
http://www.uff.br/newsletter
https://www.facebook.com/gestaodepessoasuff/?ref=br_rs


Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

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/

