
Sustentabilidade é um tema que vem sendo muito debatido nos

últimos meses aqui na UFF. Mas você conhece quais são as ações

sustentáveis que realmente acontecem dentro da universidade?

Diferentes unidades acadêmicas já estão engajadas neste

propósito e alguns desses projetos podem ser inspiradores para

que outros campi também coloquem em prática. 

 

Em sintonia com os pilares do consumo consciente, a unidade de

Macaé deu o primeiro passo na consolidação de uma atividade sustentável nas suas

dependências por meio da implantação do Programa de Reciclagem, iniciado em maio de 2017. 

 

O objetivo do programa é garantir uma parceria interinstitucional para a retirada de lixo reciclável

produzido no Instituto. Além de contribuir para a geração de renda da rede de catadores locais,

essa é uma oportunidade para o descarte inteligente e sustentável de papéis e papelões. Ao mês,

cerca de 100 kg de material são recolhidos devido ao comprometimento dos técnicos

administrativos, docentes e estudantes. 

 

Desde o início, o Programa de Reciclagem só cresce. Hoje, conta com a parceria de uma

empresa local, da UFRJ e com o apoio da prefeitura do município, que fez, no final do ano

passado, a doação de tambores utilizados para a alocação de materiais recicláveis. 

 

Aproveite a iniciativa da Unidade de Macaé e pense em ideias que possam fazer a diferença no

desenvolvimento ambiental, social e econômico da UFF e do nosso país. Seja um agente

consciente! 

Inspire-se nas ações sustentáveis praticadas pela UFF Macaé

Saiba mais sobre o Programa de Reciclagem 

Atenção, Unidades Acadêmicas e Administrativas!!!

 

Está na hora de vocês construírem uma política de sustentabilidade

alinhada aos objetivos do Plano de Logística Sustentável (PLS) da

http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/pls_uff_1.pdf


Afinal, o que é real e o que é virtual em uma fotografia? Confira a mostra "Topografias" no Centro

de Artes, em exposição até 10/06

CASQ promove campanha de vacinação contra o Influenza. Verifique o calendário!

 

Abertura do Festival Tudo Blues traz quatro atrações ao Teatro da UFF nessa semana 
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UFF. Fiquem atentos às iniciativas e metas direcionadas para cada

setor. Verifiquem aqui de que forma vocês podem se engajar neste

propósito. 

 

Para quem ainda não sabe, o Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, através da 

Instrução Normativa nº 10, de 12/11/12, estabeleceu as bases para elaboração do Plano de

Logística Sustentável para toda Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e

empresas estatais dependentes. Esse plano contempla princípios, ações e metas para o

desenvolvimento sustentável e racionalização dos gastos e processos da Administração Pública.

 

O PLS da Universidade Federal Fluminense, lançado em dezembro de 2017, foi construído com

base em discussões ocorridas em audiências, consultas públicas e através de questionário,

disponibilizado online, que refletiu os anseios e demandas de toda a comunidade acadêmica;

 

Para o sucesso PLS é fundamental o envolvimento de todos nessa gestão compartilhada que

envolve setores da UFF e a comunidade acadêmica na construção de políticas públicas de

sustentabilidade.

Autora resignifica o conceito de analfabetismo no Brasil

Novidade! O aplicativo móvel do SEI já está disponível na UFF

UFF recebe bonificação da Enel através do Programa de Extensão Ações Sustentáveis

Trânsito e atuação da Guarda Civil em São Gonçalo é tema de novo livro da Eduff

EGGP informa mudanças na requisição da Progressão por Capacitação

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=events/centro-de-artes-uff-inaugura-duas-exposicoes-no-mes-de-maio
http://www.uff.br/?q=events/casq-promove-campanha-de-vacinacao-contra-o-influenza
https://drive.google.com/drive/folders/1NLJ-21-_hKEiZiLMLZusE1KTuCP-GL-I
https://drive.google.com/drive/folders/1NLJ-21-_hKEiZiLMLZusE1KTuCP-GL-I
https://drive.google.com/drive/folders/1NLJ-21-_hKEiZiLMLZusE1KTuCP-GL-I
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/PLS/Instrucao%20Normativa%20n%2010%20de%2012-11-2012%20-%20Estabelece%20a%20Logistica%20Sustentavel%20na%20Administracao%20Publica%20Federal.pdf
http://uff.br/?q=informativos


Nessa edição 2018, o festival receberá, no dia 17 de maio, a banda

Laranjeletric, formada no Rio de Janeiro, e que vem com um show

focado no CD lançado no final de 2017. A Laranjeletric tem forte

influência dos clássicos da música negra norte-americana, indo do

blues ao funk, passando pelo gospel e pelo soul, além de canções

autorais influenciadas por estes estilos. À frente da banda, Marco

Lacerda (guitarra e voz), Marcus Kenyatta (guitarra e vocais) e

Ygor Helbourn (bateria e vocais). Complementando a Laranjeletric, a participação de Mario

Portella no baixo e Bruno José Durans na percussão, o qual receberá uma homenagem especial. 

Confira a programação completa no site do CEART UFF.

 

G1 | Campos, RJ, terá programação especial pela Semana de Luta Antimanicomial

O Globo | Espaço UFF de Fotografia abre duas mostras coletivas

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

                

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/festival-tudo-blues/
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/campos-rj-tem-programacao-especial-pela-semana-de-luta-antimanicomial.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/espaco-uff-de-fotografia-abre-duas-mostras-coletivas-22670760
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/

