
Já estava com saudades do nosso mais novo

quadro, não é? Na segunda edição do "Quem é

você fora da UFF", o Marco Brandão, professor e

técnico em assuntos educacionais na Coordenação

de Pessoal Docente, conta um pouco sobre a sua

relação com a música. Sim!! Além de servidor, ele

também é músico e ainda tem uma banda. 

Confira aqui o vídeo onde ele detalha essa história

e mostra como é possível conciliar essas duas

atividades. Participe você também ou indique

algum colega de trabalho para o nosso quadro.

Queremos apresentar e conhecer mais as pessoas

que integram a universidade. Envie ainda hoje um

e-mail para dms.scs@id.uff.br.

Ser um empreendedor pode se tornar algo muito mais palpável do que você imagina, ainda mais

com oportunidades gratuitas, ofertadas aqui na UFF e que abordam essa temática. Inscreva-se

até o dia 03 de outubro no curso Minor em Empreendedorismo e Inovação, promovido pela Pró-

reitoria de Graduação e Faculdade de Administração e Ciências Contáveis. O curso, que é

semipresencial e se iniciará no próximo ano, tem uma carga horária de 270h e contemplará 7

disciplinas. São 6 vagas destinadas para técnicos administrativos e docentes. O processo de

seleção é conduzido pela Coseac e a taxa de inscrição é 70 reais. Confira aqui o edital!

Quem é você fora da UFF?

https://www.youtube.com/watch?v=pBSri0t1OqA
https://www.youtube.com/watch?v=pBSri0t1OqA
http://bit.ly/2mhRzou


A 2ª edição da Semana do Servidor da UFF ainda está com inscrições abertas. Reveja todas as

ações propostas e saiba como é fácil cadastrar alguma atividade. Não perca os prazos. 
 

 

Mostra de Talentos
 

Faça como o Marco Brandão. Deixe a vergonha de lado e exponha todo o seu talento para a

comunidade interna. Queremos conhecer ainda mais quem trabalha diariamente aqui na

universidade e sabemos que você tem muitas habilidades artísticas. Inscrições até o dia 04/10. A

apresentação será no dia 22/10, das 14h às 18h, no Centro de Artes. Mais informações aqui.

 

1º Seminário Científico de Servidores da UFF
 

Adoramos conhecer as habilidades artísticas dos nossos servidores, mas queremos saber muito

mais! Aproveite a 1ª edição do Seminário Científico para apresentar algum trabalho técnico-

científico relacionado a nossa universidade. A ideia é proporcionar a difusão do conhecimento

para impactar na gestão e no desenvolvimento de melhores práticas aqui na UFF. Submissão de

trabalho o até o dia 30/09. Inscrições como ouvinte até 29/10. O evento acontece no dia 30/10. 

Saiba mais.

 

Ações diversas
 

Se você não se encaixou em nenhuma das propostas acima, não tem problema. Que tal ofertar

alguma oficina ou sessão de bem-estar para os demais colegas? Nos dias 23, 24 e 29/10, ações

diversas vão ocorrer na reitoria e você será o personagem principal delas, seja em uma oficina de

artesanato ou uma aula de Yoga. Para se candidatar, basta entrar em contato com a equipe de

http://www.uff.br/?q=mostra-de-talentos%20%20
http://www.uff.br/?q=seminario-cientifico


comunicação da Progepe até o dia 30/09 (whatsapp: (21) 97565-2071 e e-mail:

semanadoservidor.progepe@id.uff.br)
 

O Corpo Docente das IES Privadas, Públicas e da UFF informados no Censo Superior

Eduff e Hucitec lançam primeiro volume da nova coleção de história econômica do Brasil

Professora do ISC-UFF é contemplada com bolsa de pós-doutorado em universidade

espanhola

DAP informa sobre data limite para homologação de férias de novembro

Comissão do SEI disponibiliza formulário para implantação de novos processos

Professor da UFF recebe prêmio Troféu Frotas & Fretes verdes 2019

Agentes Patrimoniais já podem solicitar acesso à plataforma Reuse.Gov
 

Inscrições para atividades na Agenda Acadêmica são prorrogadas até 30/09

UFF informa sobre concessão de horário especial ao servidor estudante

Saiu o edital de seleção para a próxima turma do Mestrado Profissional em Saúde da

Família no polo UFF

A Liga Acadêmica Multiprofissional de Saúde Mental e Psiquiatria (LiPsi/UFF) lança seu segundo 

Simpósio do Setembro Amarelo, dedicado à informação sobre suicídio e sua prevenção.

|  Dia 26/09, às 18h, no HUAP

 

O evento "Ações de Extensão em Medicina Veterinária", propõe aproximar universidade e

comunidade para difundir os conhecimentos adquiridos dentro da instituição e receber da

feedbacks que conduzam os esforços em ações de extensão.

| Dia 28/09, das 9h às 15h, na Faculdade de Veterinária

 

O IV Simpósio da Faculdade de Nutrição apresenta como tema central “Alimentação, Nutrição e

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)". O evento visa promover um debate acerca

de saúde pública, sustentabilidade, qualidade de vida humana.

| Dias 01 e 02/10, das 8h às 17h, no campus Praia Vermelha

http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.uff.br/?q=events/ii-simposio-setembro-amarelo-da-lipsiuff
http://www.uff.br/?q=events/iii-acoes-de-extensao-em-medicina-veterinaria
http://www.uff.br/?q=events/iv-simposio-alimentacao-nutricao-e-os-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-ods


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

                        

 

O professor Luciano Ponzio, da Università del Salento, vem ao Brasil para lançar seu livro 

"Ícone e Afiguração"e proferir conferência sobre a Semiótica da obra de arte.

| Dia 02/10, das 16h às 20h, na Creche da UFF

 

O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães ministrará a Aula Magna de 2019 do Instituto de

Estudos Estratégicos.

| Dia 03/10, às 11h, no campus Gragoatá

 

http://www.uff.br/?q=eventos
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.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/?q=events/icone-e-afiguracao
http://www.uff.br/?q=events/aula-magna-inest-recebe-o-embaixador-samuel-pinheiro-guimaraes
http://xn--estudos%20estratgicos-q5b/

