
Falta muito pouco para começar a 1ª Semana do Servidor!
 

Entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro, ocorrerão atividades em diferentes unidades.

Estamos falando de um evento super completo, com ações promovidas pela Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas e também pelos próprios servidores, que vão oferecer palestras,

minicursos/oficinas ou se apresentarão na Mostra de Talentos. 
 

 

E quem não pode ficar de fora dessa é você, técnico administrativo e docente! Prestigie este

grande evento e, especialmente, a apresentação dos seus colegas de trabalho e a premiação do

Servidor Emérito. Veja abaixo algumas das atividades previstas. Muito em breve, enviaremos a

programação completa.
 

 

Vamos fazer desta semana um grande acontecimento na universidade!

Mostra de Talentos

A Mostra de Talentos ocorrerá no dia 30/10, das 10h às 13h, no Centro de Artes da UFF. Alguns

servidores vão se apresentar com músicas, poesias e até dança. Clique nas imagens veja o

recado dos servidores Vitor Nascimento e Carlos Henrique Coutinho.
 

Servidor Emérito
 

No dia 31 de outubro, o nosso encontro é no evento de premiação do "Servidor Emérito". Quatro

técnicos administrativos receberão o prêmio em uma cerimônia emocionante, que conta inclusive

com a presença dos seus familiares. Essa é a hora de valorizarmos quem faz a diferença e

contribui para o crescimento da nossa universidade. Dia 31/10, às 10h, no Centro de Artes da

UFF. 
 

Palestras, oficinas e minicursos

https://youtu.be/H6sUh2jKVo8
https://youtu.be/wCxek1rQvc4


Além da Mostra de Talentos, os técnicos administrativos e docentes também poderão conduzir

palestras, oficinas e minicursos em diferentes campi. O servidor Márcio Silveira, da Progepe, será

um deles. Confira o vídeo e veja o que ele vai apresentar no Campus do Gragoatá! 
 

Está achando pouco? Ainda teremos aula de yoga, palestra de educação financeira e muito mais.

Aguarde a programação completa, com data, horário e local de cada atividade e programe-se. 
 

 

Para mais informações sobre a Semana do Servidor, acesse: http://semanadoservidor.sites.uff.br/
 

Prestigie a Tenda das Artes/Expressa UFF! 

 

E falando sobre atividades voltadas somente para os servidores da

UFF, não podemos deixar de convidá-lo para a Agenda Acadêmica, que acontece em outubro e

contará com uma novidade para vocês: a Tenda das Artes/Expressa UFF. 

 

Oficina de alogamento, yoga, roda de conversa sobre assédio, oficina de ginástica, danças

circulares  e outros são algumas das atividades que acontecerão nos dias 17 e 18 de outubro, das

8h às 18h, no Campus do Gragoatá. Confira a programação e participe!

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
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