
Você já ouviu falar da "Política UFF-Acessível"?

Proporcionar a inclusão das pessoas com deficiência em nossa
sociedade ainda é um desafio, em função de barreiras físicas,
econômicas e até sociais. Aqui na UFF, no entanto, um grande
passo foi dado com a institucionalização de uma política focada em
acessibilidade e inclusão.
 
A "Política UFF-Acessível", criada por um grupo de trabalho
vinculado à Reitoria, é voltada para estudantes e servidores com
deficiência ou necessidades diferenciadas. O principal objetivo é
garantir os direitos desses grupos e consolidar programas,
atividades e práticas transversais que atendam as demandas
internas, além de alinhar as ações já desenvolvidas pela Proaes,
Progepe, grupos de extensão e outros.
 
E falando dessa ações...a Casq  tem um projeto voltado

especificamente para técnicos administrativos e docentes, o "Servidor (d)eficiente". Hoje, essa é a
realidade de 37 servidores da universidade e de cerca de 200 alunos. 
 
Para quem ainda não conhece, este serviço, com atuação em todos os campi da UFF, visa
acolher os servidores com deficiência e promover as adaptações necessárias para o
desenvolvimento adequado das suas atividades, por meio do mapeamento dos ambientes de
trabalho.
 
Caso queira obter mais informações sobre o projeto "Servidor (d)eficiente" ou solicitar um
mapeamento da sua área de trabalho, envie um e-mail para pqvs@vm.uff.br. E fique por dentro
dos primeiros passos da "Política UFF-Acessível" em www.uffacessivel.sites.uff.br.

 

A Pós-Graduação da UFF continua avançando em qualidade

Próximas turmas de capacitação para o SEI

Consulta Pública PDI 2018-2022 prorrogada até 29/09

Práticas socioambientais em enfermagem é tema de livro da Eduff

Outubro Rosa 2017: UFF em busca de mulheres vencedoras

Acesse esses e outros informes aqui!

http://www.uff.br/?q=setor/coordenacao-de-atencao-integral-saude-e-qualidade-de-vida
http://uffacessivel.sites.uff.br/
http://www.uff.br/?q=informativos


Não perca o Workshop "Gênero, Raça e Produção do Conhecimento".

Anota aí! Dia 04/10 tem lançamento do livro "O arquivo e o lugar".

"Universo das saunas de prostituição masculina" é tema de livro da Eduff. Participe!

Já está sabendo do "I Simpósio em Experimentação Animal"?

"Conversando sobre Aposentadoria" tem novo encontro em 02/10. Coloca aí na agenda!

Agora, você pode ter acesso aos eventos da universidade direto na agenda do seu celular. 

A mostra é composta por fotos referentes a vários fatos, momentos

e objetos culturais da cidade de Rio das Ostras, monumentos,

obras de engenharia, festividades, ritmos, contos, cantos, danças,

cultos religiosos, livros, dentre outros. Este evento faz parte do

projeto 'Biblioteca Viva', que abordou temas como a Fiocruz, os

cantores Elis Regina, Chico Buarque, Dorival Caymmi, os

escritores Jorge Amado, Machado de Assis, Vinicius de Moraes, o

Carnaval, o Centenário do Samba, dentre outros. Entrada gratuita.

Cinema: Glory
14h30 | De 28 de setembro a 04 de outubro

Exposição -'Patrimônio cultural: Memória em construção'
Das 8h às 20 | até 30 de setembro (Campus Rio das Ostras)

Petrov, um humilde trabalhador ferroviário búlgaro, encontra milhões

em dinheiro nos trilhos do trem onde trabalha diariamente. Ele

decide entregar toda a quantia para a polícia e é recompensado com

um novo relógio de pulso, que logo para de funcionar. Enquanto isso,

a arrogante Julia, chefe do departamento de relações públicas do

Ministério dos Transportes, perde o velho relógio de Petrov, uma

relíquia familiar, que ela teria guardado no momento da homenagem.

Este é o começo da luta desesperada do homem para recuperar seu

antigo relógio e sua dignidade. Indicado pela Bulgária como

candidato ao Oscar e vencedor de 27 prêmios internacionais.

 

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

https://www.google.com/url?hl=pt-BR&q=http://uff.br/?q%3Devents/workshop-genero-raca-e-producao-do-conhecimento&source=gmail&ust=1506534076075000&usg=AFQjCNGOqIstVvZICuVoAT6kmnShzIGOzQ
http://uff.br/?q=events/lancamento-do-livro-o-arquivo-e-o-lugar
http://uff.br/?q=events/universo-das-saunas-de-prostituicao-masculina-e-tema-de-lancamento-da-eduff
http://uff.br/?q=events/i-simposio-em-experimentacao-animal
http://www.uff.br/?q=events/conversando-sobre-aposentadoria-tem-novo-encontro-em-2-de-outubro
http://www.uff.br/?q=servico/ical-calendario-de-eventos-no-celular
https://www.youtube.com/watch?v=8CB9EFeSXJo
http://www.uff.br/?q=biblioteca-do-campus-uff-de-rio-das-ostras-promove-exposicao-sobre-patrimonio-cultural


Fonte: O Globo | Elke Maravilha é homenageada na UFF com exposição, filmes e oficinas

Fonte: Ariquemes | Profissionais terão curso de aperfeiçoamento

Fonte: A Voz da Cidade | Palestrantes debaterão a necessidade de políticas públicas para os

autistas

 

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

                

Segunda-feira - Promoção "Meia-entrada para todos" - R$ 4,00

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/elke-maravilha-homenageada-na-uff-com-exposicao-filmes-oficinas-21860300
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=336313&codDep=69
http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/61516/
http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/61516/
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/

