
 

O que você deseja para UFF?
 

Técnico-administrativo, o que você deseja para a UFF? Instalações
físicas mais adequadas? Maior transparência nas relações
interpessoais? Perspectivas de crescimento profissional mais
abrangentes? Todas essas questões são levantadas anualmente
no questionário de avaliação institucional e o seu engajamento é
muito importante!

  
Apenas 10% do grupo de servidores técnico-administrativos da
universidade, geralmente, respondem o questionário. E isso é
ainda muito pouco, pois não representa de fato a realidade de
trabalho dos colaboradores da nossa instituição. Você pode mudar

esse número até o dia 15 de dezembro, prazo final para participar do processo de Avaliação
Institucional. E, muito em breve, professores e alunos da UFF também serão convidados a
participar. 

  
O formulário de resposta, além de ser sigiloso, é muito simples e composto por questões
relacionadas à gestão e condições de trabalho, à política institucional de gestão de pessoas, e
outras. Os dados obtidos refletem no aperfeiçoamento das práticas institucionais. Ter um
instrumento que possibilite o melhor desempenho da nossa universidade é fundamental,
principalmente, quando ele é fruto das inquietações e olhares de todos aqueles que integram a
UFF. 

  
Acesse o portal IDUFF (https://app.uff.br/iduff/), faça o seu login e clique em 'avaliação'. E não se
esqueça, o prazo final para responder é até 15 de dezembro.

  
Demais dúvidas, acesse abaixo o vídeo explicativo ou a página: http://cpa.sites.uff.br/

   

https://www.youtube.com/watch?v=Hvbo64lS1Gk
https://app.uff.br/iduff/
http://cpa.sites.uff.br/


Você sabia que o processo de Autoavaliação Institucional é conduzido todo ano pela Comissão

Própria de Avaliação da UFF? É isso mesmo! A comissão é formada por membros do corpo de

técnicos administrativos, docentes e discentes e atuam em um mandato de 4 anos. 

Veja a atual composição. 
 

Confira as notícias destaque no site da UFF!
 

 
UFF abre concurso com 190 vagas para diversas áreas

 

Antonio Claudio é empossado no Ministério da Educação

Participe do dia 'D' do novembro azul que acontece no campus Rio das Ostras. Amanhã, dia 30,

das 9h às 17h. Saiba mais!
 

Dia 01/12 é o dia do 'Encontro de Saberes: UFF, Projeto Grael e Jurujuba'. Confira mais

informações aqui!
 

Reinventando a representação de mulheres negras na Comunicação é tema de evento que

acontece na UFF, no dia 04/12. Veja a programação!
 

Já colocouna sua agenda? Dia 05/12 é o lançamento do Catálogo de Tecnologias Sociais.

Prestige!! 
 

No dia 06/12, você é nosso maior convidado para a solenidade de posse dos cargos de reitor e

vice-reitor da UFF. Contamos com a sua participação! 
 

Atenção! 

No dia 01/12, das 9h às 15h, vai rolar no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro a

campanha "Dezembro Laranja". O objetivo é realizar consultas e exames dermatológicos gratuitos

para rastreamento do câncer de pele e identificação de lesões suspeitas. Não se esqueça: você

pode se expor ao sol, mas com cuidados. Saiba mais e participe!

Inscrições continuam abertas para seleção de docentes tutores para o Programa de Educação

Tutorial Institucional da UFF
 

RAD será encerrado no dia 11 de janeiro de 2019
 

Edital do Programa de Estágio Interno UFF 2019
 

INFES realizou o I Fórum de Ciência e Saúde
 

Encontro debate medicina de animais selvagens na UFF
 

Comunicado sobre Aposentadoria
 

Ação para a entrega das carteirinhas será entre os dias 03/12 e 06/12

Acesse aqui estes e outros informativos

http://cpa.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/76/2018/08/Portaria61920_06082018.pdf
http://cpa.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/76/2018/08/Portaria61920_06082018.pdf
http://www.uff.br/?q=noticias/26-11-2018/uff-abre-concurso-com-190-vagas-para-diversas-areas
http://www.uff.br/?q=noticias/27-11-2018/antonio-claudio-e-empossado-no-ministerio-da-educacao
http://www.uff.br/?q=events/campus-uff-de-rio-das-ostras-promove-dia-d-do-novembro-azul
http://www.uff.br/?q=events/encontro-de-saberes-uff-projeto-grael-e-jurujuba
http://www.uff.br/?q=events/reinventando-representacao-de-mulheres-negras-na-comunicacao
http://www.uff.br/?q=events/seminario-o-papel-da-universidade-no-desenvolvimento-das-tecnologias-sociais-e-lancamento-do
http://www.uff.br/?q=events/uff-convida-para-posse-dos-novos-reitor-e-vice-reitor-em-0612
http://www.uff.br/?q=events/huap-adere-campanha-para-prevencao-do-cancer-de-pele
http://uff.br/?q=informativos


Saúde mental é coisa séria! É por esse motivo que a PROAES

realizará no dia 12 de dezembro o I Seminário de Saúde Mental da

Assistência Estudantil. Todos os coordenadores de curso e diretores

de unidades acadêmicas da UFF estão convidados para participar. 

Verifique a programação e se inscreva ainda hoje. 
 

Bohemian Rhapsody
De 30/11 a 05/12, às 18h20

 

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

                

Bohemian Rhapsody é uma celebração do Queen, sua música e

seu extraordinário cantor principal Freddie Mercury, que desafiou

estereótipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas

mais amados do planeta. O filme mostra o sucesso meteórico da

banda através de suas canções icônicas e som revolucionário, a

quase implosão quando o estilo de vida de Mercury sai do controle

e o reencontro triunfal no evento Live Aid, onde Mercury comanda

a banda em uma das maiores apresentações da história do rock. A

interpretação de Rami Malek é o maior trunfo do filme, e

provavelmente será reconhecida com uma indicação ao Oscar.
 

 

Assista o trailer.

 
 
Ingressos: Inteira - R$ 14,00 | Meia - R$ 7,00 (exceto segundas-feiras) | Segunda-

feira: Promoção 'Meia-entrada para todos' - R$ 4,00

 

http://www.uff.br/?q=events/i-seminario-de-saude-mental-da-assistencia-estudantil
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/bohemian-rhapsody/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=GryRsVhOvxo

