
Déborah Motta Ambinder de Carvalho - Superintendente de

Documentação da UFF

Ao entrar na UFF em 1984, no extinto cargo de Agente de

Mecanização e Apoio, fui trabalhar na Biblioteca de Engenharia do

Núcleo de Documentação, atual Superintendência de

Documentação.  Fascinada por Genética, em 1988 concluí o curso

de Ciências Biológicas pela FAMATH. O que eu não imaginava era o quanto esses quatro anos

dedicados à Biblioteca fariam total diferença na minha trajetória profissional. 

Apaixonada pela área da informação e tudo que envolvia biblioteca, optei por fazer o curso de

graduação em Biblioteconomia e Documentação na UFF e a cada disciplina concluída o meu

entusiasmo só aumentava. Descobri que esta era a minha missão e vocação. Permaneci na

Biblioteca de Engenharia por 30 anos, assumindo a chefia da unidade de 2003 a 2014, e me

especializei em Atualização Pedagógica pela UFRJ, concluindo posteriormente o Mestrado em

Ciência da Informação pelo PPGCI/UFF.

Atualmente exerço a função de Superintendente de Documentação, sendo responsável por 46

unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF. Continuo apaixonada pelo que faço, não

medindo esforços para que a UFF seja um exemplo de excelência e uma das melhores

instituições de ensino superior do nosso país. Sou muito grata a essa instituição que, depois da

minha família, me ajudou a ser a pessoa que sou hoje.

Amanda Madruga - Assistente em Administração na Secretaria

da Progepe

Minha história na UFF começou em 2009 quando passei no

vestibular para a Faculdade de Direito. A alegria e o orgulho de poder

fazer parte de uma das melhores universidades do país, e que ainda

representava a minha cidade, fizeram de mim uma Uffiana de

Conte sua história para gente!



Carteirinha! Fosse nos Jogos ou nos Congressos, em sala de aula ou no estágio, o amor e a

gratidão por cada aprendizado adquirido eram evidentes. 

Nossas histórias seguiram caminhos distintos após a formatura, mas esse distanciamento não

durou muito tempo. Passados três anos, voltei a fazer parte da UFF integrando o corpo técnico-

administrativo da Instituição. Desde então, venho atuando na Progepe e aprendendo bastante na

área de gestão de pessoas. Lido diariamente com diversos servidores e procuro oferecer-lhes um

atendimento de excelência, com o objetivo de facilitar o acesso aos seus direitos junto à esfera

administrativa. Após esse reencontro, espero poder fazer ainda mais pela universidade que, até

hoje, é fonte de aprendizado para mim.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!

Internacionalização: UFF recebe mais de cem alunos estrangeiros a cada ano

Vamos conversar sobre saúde mental? Participe do II Seminário de Saúde Mental da Assistência

Estudantil. Dia 10/04 às 9h30. Saiba mais!

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares apresenta a sua aula

inaugural "Burnout, Bullying e Assédio: os males da modernidade". Dia 11/04 às 9h. Saiba mais!

Acesse aqui todos os eventos

Servidor, você também pode fazer parte deste quadro e compartilhar a sua história com os demais

colaboradores. Ou, caso prefira, indique um servidor que é cara desta seção! Temos certeza que

ele se sentirá muito prestigiado. Envie sugestões para o e-mail dms.scs@id.uff.br.

UFF divulga Edital de Chamamento e Registro de Experiências de Tecnologia Social 2019

Inspeção Patrimonial nas Unidades Administrativas e Acadêmicas

UFF oferece curso de cirurgia periodontal

Corrida e Caminhada da UFF arrecadou 2 toneladas de alimentos

UFF lança Edital para preenchimento de vagas para a Carreira do Magistério Superior

Nova normativa para o uso de transportes oficiais da UFF

Atualizações sobre ponto eletrônico e jornada de trabalho

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/03-04-2019/internacionalizacao-uff-recebe-mais-de-cem-alunos-estrangeiros-cada-ano
http://www.uff.br/?q=events/ii-seminario-de-saude-mental-da-assistencia-estudantil
http://www.uff.br/?q=events/burnout-bullying-e-assedio-os-males-da-modernidade
http://www.uff.br/?q=eventos
http://uff.br/?q=informativos


Essa é para você, professor doutor da UFF. Estão abertas até o

dia 10/06 as inscrições para o Edital Eduff 2019. Serão

selecionados até dez originais de caráter formativo, destinados a

estudantes de graduação das diversas áreas do conhecimento. O

edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no 

Portal de Editais da UFF.

Cinema: Filmambiente | Festival Internacional de Filmes Ambientais

05 a 10 de abril, sempre às 19h

O Cine Arte UFF recebe sessões diárias do Filmambiente, festival

que reúne as melhores e mais recentes produções nacionais e

internacionais com a temática meio ambiente. O propósito é

direcionar o olhar do público para as questões ambientais,

fortalecendo-as e as tornando cotidianas na vida de toda a

comunidade. O destaque desta primeira edição é o filme "Amazônia,

o despertar da florestania", de Christiane Torloni e Miguel

Przewodowski. Os diretores estarão presentes para debater o longa-

metragem no dia 05 de abril, sexta-feira. Ao todo, serão exibidos

quatro longas e dois programas de curtas e médias. A entrada é

franca!

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
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