
'O melhor de uma cidade em um dia'
Você já ouviu falar do projeto Turismo Social? 

Quem não gosta de passear, sair da rotina e conhecer outros

lugares? Por meio de excursões gratuitas e guiadas, o projeto

Turismo Social possibilita uma nova experiência turística, voltada

para servidores e alunos da UFF, que comprovem baixa renda. 

 

Com o lema 'O melhor de uma cidade em um dia', o projeto da

Escola de Turismo e Hotelaria, em parceria com a Progepe e a

Proaes, estimula a integração da comunidade acadêmica, além de

proporcionar lazer e entretenimento fora do ambiente institucional. 

 

Os passeios, conduzidos por especialistas da área e realizados para além do município de Niterói,

revelam não apenas os principais pontos turísticos de uma cidade, como incentivam a reflexão, a

discussão e o aprofundamento de questões que atravessam os espaços visitados. 

 

E aí, interessado no próximo encontro? Então, fique ligado! No dia 28 de outubro, o destino é a

região serrana. O roteiro, na cidade de Petrópolis, inclui: Palácio Quitandinha, Museu Casa de

Santos Dumont, Museu Imperial, Catedral São Pedro de Alcântara, Palácio de Cristal e Trono de

Fátima. 

 

As inscrições acontecem no período de 25 de setembro a 09 de outubro. Mas atenção, o

preenchimento das vagas depende dos lugares disponíveis no ônibus e da comprovação dos

requisitos necessários para ser contemplado. 

 

Dúvidas e demais informações, acesse o site do projeto. 

 

http://turismosocialuff.wixsite.com/turismosocialuff/on-the-road
http://turismosocialuff.wixsite.com/turismosocialuff


Não perca a palestra "Orientação financeira para o servidor UFF". Inscrições até amanhã!

Vamos falar de inclusão? Participe do seminário Educação Básica na Diversidade e Inclusão

Social. Dia 29/09.

O Quarteto de Cordas da UFF homenageia o Instituto Villa-Lobos

da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

pelo aniversário de 50 anos do instituto e os 75 anos do

Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que deu origem ao

IVL-UNIRIO. Na apresentação, o Quarteto de Cordas da UFF

convida grupos musicais que marcam essa história: Camerata de

Esquina, Quarteto de Saxofones da UNIRIO, Big Band UNIRIO e

outros grupos desta mesma universidade. 

 

Ingressos: R$14,00 (inteira); R$7,00 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos

e servidores da UFF).

Cinema: Filhos de Bach
15h | 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)

 

EGGP oferece cursos de capacitação à distância;

UFF e representantes de outras instituições científicas do Rio de Janeiro pedem revisão de

orçamento das federais;

Curso de Formação de Multiplicadores do SEI em Volta Redonda;

Universo escravista de Vassouras é tema do novo livro da Eduff.

Acesse esses e outros informes aqui!

Música: Quarteto de Cordas da UFF
10h30| 24 de setembro de 2017 (domingo) 

http://www.uff.br/?q=events/palestra-orientacao-financeira-para-o-servidor-uff
http://www.uff.br/?q=events/seminario-educacao-basica-na-diversidade-e-inclusao-social
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/filhos-de-bach/
http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/quarteto-de-cordas-da-uff-convida-grupos-do-ivl-unirio/
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/quarteto-de-cordas-da-uff-convida-grupos-do-ivl-unirio/


Fonte: O São Gonçalo | Projeto Esporte e Cidadania em Itaboraí está com inscrições abertas
Fonte: O Globo | Sucesso na Argentina, ‘Entonces bailemos’ estreia em curta temporada na UFF
Fonte: O Diario | Luiz Lebeis e Lila Tavares vencem terceira etapa do aquathlon no Circuito UFF
Rio Triathlon

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

                

Marten é alemão, professor de música, e chega em Ouro Preto, no

Brasil, a fim de resgatar uma partitura original composta por um dos

filhos de Bach. Na cidade, o professor se envolve em algumas

confusões e é ajudado pelo mineiro Candido. Com o tempo, o

organizado Marten terá que se adaptar à rotina brasileira e Candido

o incentivará a dar aula de música para crianças da cidade. Aos

poucos, ele reaprende o prazer e alegria e ensinar às crianças que

estavam até então desorientadas.

 

Entrada Franca.

 

http://www.osaogoncalo.com.br/cadernos/27967/projeto-esporte-e-cidadania-em-itaborai-esta-com-inscricoes-abertas
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/sucesso-na-argentina-entonces-bailemos-estreia-em-curta-temporada-na-uff-21823288
http://maringa.odiario.com/esportes/2017/09/luiz-lebeis-e-lila-tavares-vencem-a-terceira-etapa-do-aquathlon-no-circuito-rio-uff-rio-triathlon/2414244/
http://maringa.odiario.com/esportes/2017/09/luiz-lebeis-e-lila-tavares-vencem-a-terceira-etapa-do-aquathlon-no-circuito-rio-uff-rio-triathlon/2414244/
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/

