
Luciana Pereira Rodrigues - Bibliotecária-Documentalista na

Superintendência de Documentação

 

Minha ligação com a UFF se deu a partir da minha mãe que

também foi aluna da universidade no curso de graduação de Letras

- Literatura. Cresci ouvindo histórias do tempo que ela estudou

aqui; e meus pais, principalmente minha mãe,  ensinaram a mim e

a minha irmã a importância de se ler e pesquisar. Em 2004,

ingressei na UFF no curso de Biblioteconomia e Documentação. A graduação foi muito

enriquecedora em todos os aspectos, tanto pelo conhecimento adquirido quanto pessoal (fiz

grandes amizades). Em 2008 me formei bibliotecária, mas queria continuar estudando, então

ingressei na 1ª turma do curso de extensão em Empreendedorismo e Inovação e o concluí em

2010. Durante quase 7 anos, fiquei um pouco ausente da UFF porque ingressei como bibliotecária

na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste período  o meu contato com a Universidade se

deu indiretamente através de minha irmã e colegas. Porém, sempre que podia vinha participar de

eventos acadêmicos para matar a saudade. Em 2015, através de uma permuta, retornei à UFF

como funcionária bibliotecária-documentalista da SDC/UFF. Inicialmente, vim trabalhar na

Biblioteca da Escola de Engenharia (BEE) e, desde 2017, trabalho na Biblioteca Central do

Gragoatá (BCG). É muito gratificante ter sido aluna e ser funcionária da instituição pela qual tenho

muito carinho e respeito. Além de bibliotecária, venho me arriscando como colaboradora

permanente da revista Biblioo, onde sempre destaco a importância dos profissionais da

informação, dos lugares de memória e na cobertura de eventos e de exposições. Confesso que

amo fotografar os campis da UFF, principalmente, a beleza da natureza e a vista privilegiada que

temos da Baía de Guanabara. A UFF é a minha segunda casa!
 

Oraildes da Silva Couto Reis - Assistente na Biblioteca

Universitária de Campos dos Goytacazes (BUCG)

 

Eu trabalho na UFF desde 2007 na Biblioteca Universitária de

Campos dos Goytacazes, onde até hoje atuo como assistente. O

trabalho em uma biblioteca foi uma novidade para mim porque nunca tinha atuado nesse

ambiente de trabalho. Porém eu gosto de desafios, e não era a primeira vez em que eu trabalhava

com documentos e atendimento ao público.
 

Conte sua história para gente!



O meu ingresso no serviço público foi, em 1979, na Companhia Nacional de Abastecimento

(CONAB), do Ministério da Agricultura, onde eu fui encarregado de setor em diferentes áreas e

atuei na área operacional de compras e vendas. Em 2001, passei a trabalhar no Tribunal Regional

Eleitoral (TRE-RJ) no setor de arquivo e documentação. Nessa época, eu cuidava de processos e

atendia a eleitores e pré-candidatos que consultavam o arquivo.
 

Eu gosto muito de trabalhar na UFF porque isso me permite estar perto dos estudantes e entre os

livros. Além do trabalho, eu gosto muito de práticas esportivas, especialmente caminhada, corrida

e futebol. Não perco a oportunidade de bater um bom papo!
 

Tenho muito orgulho da minha trajetória. Estou muito feliz com o que eu conquistei hoje. E tenho

vários planos para o futuro.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

UFF fica em 6ª lugar entre as universidades do País, de acordo com a Round
University Ranking

Atenção comunidade UFF! Ação pela universidade pública, gratuita de alta qualidade e inclusiva.

Dia 15 de maio. Saiba mais!
 

A Livraria Icaraí, da Eduff, recebe o escritor e engenheiro Pedro Toledo para uma noite de

autógrafos do seu livro "O Veneno de Malthus", pela Editora Chiado. Dia 08/05, de 18h às 20h. 

Saiba mais!

O Departamento de Matemática de Volta Redonda convida alunos e professores de matemática e

áreas afins para o V Simpósio de Matemática da Região Sul Fluminense. Dias 06, 07 e 08/05, de

8h às 20h. Saiba mais!

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.

Criada a Comissão UFF Acessível

Prograd oferece minicurso de Orientação aos Tutores

UFF fica em 6ª lugar entre as universidades do País, de acordo com a Round University Ranking

Central de Atendimento enfrenta dificuldade técnica em chamadas telefônicas

Reitoria tem fornecimento de energia elétrica afetado desde domingo, 28.4.

Horário provisório do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF/SDC

Prorrogado o prazo de entrega do comprovante anual do plano de saúde

Censo ano Base 2018 - Dados parciais

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/30-04-2019/uff-fica-em-6a-lugar-entre-universidades-do-pais-de-acordo-com-round-university
http://www.uff.br/?q=noticias/01-05-2019/acao-uff-pela-universidade-publica-gratuita-de-alta-qualidade-e-inclusiva
http://www.uff.br/?q=events/pedro-toledo-lanca-o-veneno-de-malthus-na-livraria-icarai
http://www.uff.br/?q=events/departamento-de-matematica-de-volta-redonda-convida-para-v-simposio-de-matematica-da-regiao
http://www.uff.br/?q=informativos


Acesse aqui todos os eventos

Servidores, vocês já conhecem o novo projeto Iniciativa

Institucional de Divulgação Científica? O seu objetivo é dar ampla

visibilidade a resultados de pesquisas científicas produzidas pelo

corpo docente e discente da universidade. Além disso, os docentes

e estudantes poderão explicar suas pesquisas ou conceitos que

trabalham em quadros de um minuto para circulação nas redes sociais da UFF. 

Não deixe de clicar no link e saiba mais a respeito!

Música: QUARTETO DA UFF CONVIDA LINDA BUSTANI
05 de abril, às 10h30

Este será o primeiro concerto do ano da série "Quarteto da UFF

convida", no qual o Quarteto de Cordas da UFF terá a honra de se

apresentar com uma das maiores pianistas brasileiras: Linda

Bustani! Reconhecida como uma das mais importantes pianistas

brasileiras, em 2003 conquistou o Prêmio Carlos Gomes, a maior

premiação da música clássica brasileira, na categoria Melhor

Pianista. Tem atuado como recitalista e solista na Europa, Ásia e

Américas, em importantes salas de concerto como o Wigmore Hall

em Londres e o Concertgebouw em Amsterdã. O programa inicia

com o Quarteto de Cordas no.5 de Villa-Lobos, também conhecida

como Quarteto Popular no.1. Em seguida, o programa segue com o antológico Quinteto para

piano e quarteto de cordas em Mi bemol maior, Op.44 de Schumann. O evento acontecerá no

Centro de Artes UFF, e os ingressos custarão R$14 (inteira) e R$7 (meia)!

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
 

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=noticias/29-04-2019/uff-lanca-projeto-de-divulgacao-cientifica
http://www.uff.br/?q=noticias/29-04-2019/uff-lanca-projeto-de-divulgacao-cientifica
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/quarteto-da-uff-convida-linda-bustani/
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/

