
O Comunica UFF está completando 1 ano e esta edição não

poderia ser diferente. Queremos comemorar com você, servidor,

que toda semana acompanha o informativo e se interessa pelos

serviços, projetos e campanhas da universidade. 

 

Além do nosso muito obrigado, vamos compartilhar algumas

novidades do informativo, muitas oriundas do retorno que

obtivemos na pesquisa sobre o Comunica UFF, respondida pelos

servidores entre os meses de junho e julho. 

 

Agora, uma vez por mês vamos ter a seção 'Conte sua história pra gente', devido ao grande

sucesso de duas edições trabalhadas anteriormente. Acreditamos que essa é uma oportunidade

de valorizar o seu trabalho e apresentá-lo à comunidade universitária. Quantos de vocês se falam

diariamente por e-mail ou telefone e não se conhecem? Apostamos no valor dessa troca e, por

isso, a partir de hoje você já pode enviar para o nosso e-mail a sua história com a universidade,

que muito em breve será contada. 

 

Ahhh!! E juntamente com o 'Conte sua história pra gente', teremos uma nova seção em que cada

servidor homenageado vai compartilhar fotos do setor onde trabalha e uma curta explicação sobre

a área de atuação do departamento. Assim, fica mais fácil para gente entender um pouco melhor

sobre as atribuições dos setores, certo? 

 

Não paramos por aí... Em três edições do mês, focaremos na divulgação de dicas objetivas e

curtas sobre alguns serviços, sistemas e dúvidas gerais que atravessam o dia a dia do técnico

administrativo e docente, como as que dizem respeito às atividades de gestão de pessoas, ao

Sistema Eletrônico de Informações, à área de saúde, sustentabilidade, segurança e muito mais!

 

Lembrando que algumas seções continuarão praticamente com o mesmo formato, sobretudo,

porque foram muito bem avaliadas por você, servidor, na nossa pesquisa. O 'Informes'  e

o 'Acontece na UFF' permanecerão com a mesma essência. Deste modo, é importante que você

cadastre no site da universidade tudo que está rolando na sua unidade para entrar no nosso filtro

Hoje é dia de comemorar!



de conteúdos. 

 

Esperamos que goste das novidades! Em caso de dúvidas, críticas e/ou sugestões de pautas,

entre em contato pelo e-mail ciscs@id.uff.br 

Atenção, servidor! Agora você tem 50% de desconto nos livros da Eduff comprados na

Livraria Icaraí

 

Para adquirir os títulos pela metade do preço, os interessados deverão apresentar, na hora da

compra, carteirinha de estudante, crachá ou contracheque. Saiba mais em: https://goo.gl/u51jqP

Nos dias 01 e 02 de agosto vai rolar um simpósio para discutir deficiência física na UFF. Participe!

O curso de mestrado em Diversidade e Inclusão da UFF está completando 5 anos. Participe dos

debates comemorativos no dia 07/08

Feira Medieval
29 de julho | a partir das 12h30

A já tradicional Feira Medieval que acontece no Jardim da Reitoria

da UFF anualmente encerrará a programação do 2° Festival

Conexões Musicais, no próximo domingo, a partir das 12h30.

Aberto ao público o evento reúne comidas e bebidas típicas, além

de artesanatos, apresentações musicais inspiradas na época,

representação de batalhas e muito mais. As atividades começam a

Campanha Meio Ambiente 2018 - UFF Sustentável

PROEX - RAD/2018 - Ações de Extensão cadastradas no SIGProj até 31/10/2018

FINEP divulga chamada pública 04/2018 - Temática

FINEP divulga chamada pública 03/2018 - coleções de microrganismos e células de mamíferos

Eduff 'esquece' livros para serem encontrados em Niterói

EGGP oferece curso Produção de Textos e Projetos a Distância (EAD)

Acesse aqui estes e outros informativos

https://goo.gl/u51jqP
http://www.uff.br/?q=events/i-simposio-de-deficiencia-fisica-da-uff-derrubando-barreiras-construindo-acessibilidade
http://www.uff.br/?q=events/5-anos-do-curso-de-mestrado-em-diversidade-e-inclusao-cmpdi
http://www.centrodeartes.uff.br/2festival-conexoes-musicais/%20
http://uff.br/?q=informativos


Dança Renascentista, apresentada pelo músico Mário Orlando e

integrantes do grupo Música Antiga da UFF, onde o público

também pode participar com os dançarinos. Na sequência, às 15h,

o quinteto de Música Antiga da UFF apresentará monodias da

Idade Média.

 

Às 16h30 haverá o show do Mahu Trio, formado pelos músicos

Pedro Rebello, Natalia Trigo e Arash Azadeh, dedicado à música modal do Mediterrâneo e do

Oriente Médio. O conjunto traz aos palcos variados timbres oriundos de instrumentos tradicionais,

tais como lavta (alaúde turco), nay, (flauta oriental), kamancheh (viola persa), setar (citara persa) e

bendir (percussão).

 

Encerra à feira o show da Banda Tailten, movido a sons irlandeses incluindo as contagiantes

Drinking Songs que são sempre cantadas em coro e com uma boa caneca de hidromel na mão.

Completa a festa o grupo de dança Céilí Brasil, prometendo animar ainda mais as comemorações.

Folha Dirigida | Novo reitor da UFF: 'servidor sera protagonista na universidade'

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

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

https://folhadirigida.com.br/videos/novo-reitor-da-uff-servidor-sera-protagonista-na-universidade
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
http://https//pt-br.facebook.com/UFFOficial/
http://https//twitter.com/uff_br
http://https//www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
http://https//www.instagram.com/uffoficial/

