
Qual o nosso papel na construção de uma universidade melhor? 
Conheça o PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento

norteador das ações de planejamento e gestão universitária,

abrangendo o período de cinco anos. 

 

Este plano define a missão da instituição de ensino superior, a

política pedagógica e as estratégias para atingir suas metas, por

meio de um processo democrático, construído de forma coletiva,

com base na  colaboração e no engajamento da comunidade

interna e externa à Universidade

 

Melhoria nos campos de pesquisa, extensão, cultura, arquitetura e engenharia são alguns dos

benefícios que podem ser conquistados a partir do PDI. Então, que tal colaborar para termos uma

universidade melhor? Preencha o formulário eletrônico que resultará nos indicadores e metas do

PDI 2018-2022. 

Sua participação é essencial. Contamos com você! 

                                          

 

Não quero receber
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Fique por dentro de algumas das iniciativas beneficiadas e aprovadas no plano de 2014, como

Sensibiliza UFF; Incentivo à inovação; Bits Ciência; Pule e outros mais!

 

Problema técnico de acesso ao site do Patrimônio

Consulta pública PDI 2018-2022 até 20/09

Edital coletânea 'Educação Ambiental, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável'

Acesse esse e outros informes aqui

- Hoje é o último dia da exposição "Labirinto das Estrelas", na Casa da Descoberta da UFF, até

17h. Corre que ainda dá tempo!

- Acidente de trabalho é coisa séria! Inscreva-se no simpósio que acontece no dia 13 de setembro,

aqui na UFF. 

- Investimento em projetos da área de tecnologia. Esse é o objetivo da 

palestra "CNPq Start-Up Brasil". Dia 11/09, às 14h, no Instituto de Computação.  

- "Direito e Cinema Latino-Americano": evento acontece hoje, às 18h, com sessão de filme

seguido de debate. 

- Eu ouvi Sandra de Sá no Teatro da UFF? Dia 06 de setembro, às 16h. Não perca!

- O IV Workshop de Acesso ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado

acontece no dia 31/08. Participe!

Teatro:'Deixa Clarear'

20h | 25 de agosto a 10/09 (sexta, sábado e domingo)

Há quatro anos circulando pelo Brasil, 'Deixa Clarear', musical

sobre Clara Nunes, retorna ao Teatro da UFF, em Icaraí, a partir de

25 de agosto. O motivo é, além de celebrar os 35 anos do Teatro

da UFF, promover o lançamento do DVD do espetáculo.

Com direção musical de Alfredo Del Penho, o espetáculo mistura

música e poesia na construção de um olhar sobre a cantora Clara

Nunes e sua carreira que busca incentivar a juventude a valorizar a música brasileira e suas

raízes genuínas.

 

Ingressos: R$50,00 (inteira); R$25,00 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos
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e servidores da UFF)

 

Cinema:O Estranho que Nós Amamos
14h | 31 de agosto a 06/09 (sexta a quarta)

Fonte: Jornal do Brasil | UFF vai sediar XII Congresso Brasileiro de História Econômica

Fonte: Agencia de Notícias Brasil-Árabe| Ciclo de palestras debate Egito Antigo

Fonte: A Voz da Cidade | Atividade já é considerada como trabalho alternativo e nova fonte de

renda 

Errata: Na edição 7 do informativo eletrônico semanal 'Comunica UFF', na seção 'Acontece na

UFF?', referente ao evento 'Simpósio de Acidente de Trabalho/UFF', onde está a data 01 de

setembro de 2017,  lê-se 13 de setembro de 2017.

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 tenha perdido alguma edição, visualize aqui

                

Virginia, 1864, três anos após o início da Guerra Civil. John

McBurney é um cabo da União que, ferido em combate, é

encontrado em um bosque pela jovem Amy. Ela o leva para a casa

onde mora, um internato de mulheres gerenciado por

Martha Farnsworth. Lá, elas decidem cuidá-lo para que, após se

recuperar, seja entregue às autoridades. Só que, aos poucos, cada

uma delas demonstra interesses e desejos pelo homem da casa,

especialmente Edwina e Alicia. Melhor Direção no Festival de

Cannes 2017.

 

Ingressos: Inteira R$14; Meia R$7 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos

e servidores da UFF). Segunda-feira 'meia-entrada para todos': R$ 4,00

 

http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776421/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776423/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776424/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776425/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776426/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776427/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776428/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776429/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776430/219311144
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/326870/1776431/219311144

