
Marcos Marques de Oliveira - Prof. Sociologia da Educação do

IEAR/UFF e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação

em Educação (FEUFF)

 

Ingressei na UFF, em 1996, para cursar Ciências Sociais. Porém,

antes já usufruía dos serviços de extensão cultural prestados pela

universidade à comunidade, tais como o cinema e o teatro. Em

2000, concluí meu curso de Mestrado em Ciências Políticas, e em

2006 defendi minha tese de Doutorado em Educação. Com toda

esta qualificação, apesar da origem proletária, ingressei no

mercado de trabalho prestando serviços para sindicatos patronais e empresas, trabalhando na

área de gestão de projetos sociais. Em 2009, fui aprovado em um concurso público na instituição

e fui colaborar para a consolidação do campus de Angra dos Reis como professor adjunto. Desde

então tenho como objetivo retribuir tudo que recebi da UFF me dedicando aos meus alunos de

graduação e pós-graduação. Enfim, minha vida é a UFF.

Mariana Cristina Monteiro Milani - Pró-Reitora de Gestão de

Pessoas (PROGEPE/UFF) e Mestranda em Direito Constitucional

(UFF)

 

Em 2012, iniciei minha carreira no serviço público na UFF. Antes no

Instituto Federal do Paraná (IFPR), desempenhava a função de

Secretária de Procedimentos Disciplinares (tenho formação em

Direito e especialização em Direito Administrativo), fui lotada na

Gerência de Procedimentos Disciplinares, setor que faz o

processamento e acompanhamento dos processos disciplinares. Em

2016 e 2017, fui instrutora nos cursos de Direito Administrativo e Processo Administrativo

Disciplinar para servidores. Neste mesmo ano, fui convidada para assumir a chefia da GPD, tendo

permanecido como Gerente até 2018, quando fui convidada para exercer o meu cargo atual de

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. Neste ano, assumi o desafio de coordenar a PROGEPE, setor

responsável pela política de Gestão de Pessoas da UFF. Atualmente, também sou Mestranda em

Direito Constitucional nesta Instituição, que me acolheu em 2012, contribuiu e continua

Conte sua história para gente!



contribuindo para o meu crescimento pessoal e profissional. Sinto muito #OrgulhoDeSerUFF,

como servidora técnica e discente, além de ter a oportunidade de aprender e contribuir com uma

das maiores universidades do país.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

Pesquisa na UFF comprova a desigualdade de rendimentos entre homens e
mulheres no Brasil

Seminário "É preciso uma cidade inteira para cuidar de uma criança! Conexões e afetos". | Dia 13

de junho às 8h, no Campus do Gragoatá (Bloco P)

Seminário "Administração de conflitos em perspectiva comparada: 10 anos do INCT-InEAC" | Dia

13 de junho, das 14h às 19h, no Campus do Gragoatá (Bloco O)

O CinePET de Junho exibirá o documentário 'A Doutrina do Choque'. | Dia 17 de junho às 14h, no

Campus Gragoatá (Bloco O)

Lançamento do livro do professor Luís Falcão: "Algernon Sidney: um pensador 

republicano do século XVII" seguido de palestra de mesmo tema | Dia 14 de junho de 16h às 19h,

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.

Censo Superior 2018 - Principais resultados da UFF

Abertas as inscrições para o curso de Desenho Didático de Disciplina no Moodle

A UFF convida você para construção do Plano de Capacitação 2020

Nota sobre o funcionamento dos restaurantes universitários

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

Curso de Noções Gerais sobre o SEI - Reabertura de inscrições

Lançamento do 3º edital de bens inservíveis da UFF

VI Treinamento Inventário Online para Agentes Patrimoniais

UFF Informa! Atenção ao prazo de homologação de férias!

Prograd realizará oficina para professores em Estágio Probratório

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 12/06/2019

UFF divulga curso de biossegurança nos idiomas Português e Libras

Tem processo novo no SEI

 

Acesse aqui estes e outros informativos
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no Iesp/Uerj

O Projeto Café com RH na ACIM realizará a palestra "Cultura de Alto Desempenho". As inscrições

estão abertas. | Dia 16 de junho de 18h às 20h, na ACIM (Macaé)

O Cine Arte UFF realiza a exibição, seguida de palestras, do filme Saint-Hilaire e a Serra 

da Canastra. | Dia 13 de junho às 15h, no Centro de Artes UFF

Oficina do projeto Pet Saúde Interprofissionalidade discutirá as trajetórias entre a saúde mental e

a atenção primária. | Dia 15 de junho às 8h, na Escola de Enfermagem em Niterói

 

Acesse aqui todos os eventos

A EGGP/PROGEPE convida a todos a participarem do

Levantamento de Necessidades de Capacitação e

Desenvolvimento Docente (LNC e LND) que subsidiará o

Programa de Capacitação para 2020. É responsabilidade da

EGGP promover ações de capacitação direcionadas aos

servidores da Universidade e, com este levantamento, pretende-se que as ações promovidas pela

equipe de Capacitação sejam adequadas às demandas. O preenchimento do formulário eletrônico

deve ser feito no período entre 10 de junho a 30 de agosto de 2019! Caso você seja professor, 

clique neste link.  Mas se você for um servidor que ocupa cargo de gestão, clique neste link. 

Teatro: ALADDIN, PRÍNCIPE DAS ARÁBIAS
15 a 30 de junho, aos sábados e domingos, às 16h

O Musical é baseado no conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa,

integrante do livro As Mil e Uma Noites. A história se passa em

Lagrar. Num belo dia, um jovem rouba frutas do mercado volante.

Jafar vê que as frutas foram para alimentar uma criança que estava

há dias sem comida, porém finge não saber disso e manda prender

o rapaz. A princesa Jasmine, cansada da vida no castelo, foge para

a cidade e se disfarça entre os cidadãos. Diante de tal covardia, se

revela e ordena que o jovem seja libertado. Jafar nega ter visto a boa

intenção do menino e o leva preso, ele acaba de encontrar o que

tanto procurava, a chave que irá trazer para suas mãos seu objeto

de desejo: a lâmpada mágica. Amor, suspense, ação, emoção e muitas aventuras é o que

acontece em Aladdin, Príncipe das Arábias - O Musical. Direção Geral, coreografias e adaptação

de Arthur Rozas, direção musical de Cosme Motta Jr. e figurinos e adereços por Fábio Gouveia
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Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói)
 

Ingressos - R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)
 

Classificação etária - Livre

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
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https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
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https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
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